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األبيض استكمل استعداداته.. والخالدي يعود لألصفر

مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم
يؤدى فريق ن����ادي الكويت 
مرانه االخير مساء اليوم استعدادا 
ملواجهته املرتقبة غدا امام غرميه 
القادس����ية في اجلولة ال� 14 من 
الدوري املمتاز حيث يضع مدرب 
الفريق البرتغالي جوزيه روماو 
املالم����ح االخي����رة للخطة التي 
الهامة  املباراة  س����يخوض بها 
وفق قراءاته الفنية ومشاهداته 
السابقة السلوب وطريقة لعب 
االصفر الذي مكن����ه من ارتقاء 
ص�����دارة الدوري حت����ى االن 
ب� 32 نقطة، فيما ال يزال االبيض 
الثاني  املركز  يطارده بقوة في 

28 نقطة.
ووضح من التدريب الذي قاده 
روماو مساء امس نية املدرب في 
اللعب بأسلوب هجومي بحت منذ 
بداية املباراة في محاوله خلطف 
هدف مبكر يريح اعصاب العبيه 

ويربك به حسابات اجلهاز الفني 
للقادس����ية بقيادة مدربه محمد 
ابراهيم خاصة ان املباراة ال تقبل 
انصاف احللول ففوز القادسية 
يعني انه حقق هدفني في ان واحد 
هما االبتعاد بالصدارة واالطاحة 
بأقرب منافس����يه بعيدا ليتسع 
فارق النقاط بينهما الى سبع نقاط 
وستكون مهمة االبيض بعدها 

صعبة في اللحاق باالصفر.

عوض جاهز

ف����ي حك����م املؤكد  واصبح 
مشاركة الظهير االيسر فهد عوض 
بعد اصرار روماو على تواجده 
كما حث اجلهاز الطبي للفريق 
على تكثيف عالجه االيام املاضية 
تعزيزا للجبهة اليسرى للفريق 
التي يتواجد فيها عادة وليد علي 
ومساندة العب االرتكاز جراح 

العتيقي.

الواعد سامي  اما مش����اركة 
الصان����ع فالتزال بي����د اجلهاز 
الفني في ح����ال مت االتفاق بني 
ادارة املنتخ����ب االوملبي وادارة 
االبي����ض على الس����ماح لالعب 
باملش����اركة في ظل رفض ادارة 
االوملبي السماح لالعبي االندية 
باملشاركة مع انديتهم استعدادا 
ملواجه����ة بنغالدي����ش في اطار 
التصفيات اآلس����يوية املؤهلة 
الوملبياد لندن التي س����تقام 23 

فبراير اجلاري.

راحة لالعبي األصفر

من جهة أخ����رى قرر مدرب 
القادس����ية محمد إبراهيم منح 
جمي����ع الالعبني أمس راحة من 
التدريبات رغم املواجهة الصعبة 
التي تنتظره أمام الكويت نظرا 
لشعور اغلب الالعبني باإلرهاق 
وحدوث حاالت من الشد العضلي 

ألكثر من العب، وكذلك ليلتقط 
الالعب����ون أنفاس����هم ويدخلوا 

تدريبات اليوم بحماس اكبر.
ولم تشهد تدريبات االصفر 
أول م����ن أم����س أي غيابات في 
صفوف الفريق خاصة املصاب 
علي الشمالي الذي تدور شكوك 
كبيرة حول مشاركته امام الكويت 
بسبب إصابته بشد في العضلة 
الضام����ة، كما اكد مدرب حراس 
املرمى احمد دشتي ملدرب الفريق 
محمد إبراهيم أن احلارس نواف 
اخلالدي بات جاهزا للمشاركة 
بعد تعافيه م����ن اإلصابة التي 
أملت به مؤخرا والتي منعته من 
املشاركة امام الساحل في اجلولة 

املاضية.
وتأكد اجلهاز الطبي من سالمة 
املدافع حسني فاضل الذي خرج 
في اول 10 دقائق من الش����وط 
الثان����ي في مواجهة الس����احل 

بسبب ش����عوره باإلرهاق على 
الرغ����م من انه لم يش����ارك في 
التدريبات لظروف خاصة، كما 
عاد قائد الفريق نهير الشمري 
إلى التدريبات مرة اخرى بعد ان 
اعتذر في وقت س����ابق لظروفه 
العائلية ما سيعطي دفعة كبيرة 
خلط الدفاع الذي يعاني الكثير 
من الغيابات واإلصابات بعد ان 
اضطر املدرب إبراهيم إلى إشراك 
فهد االنصاري كقلب دفاع بدال من 

فاضل في مباراة الساحل.
ويبدو من خ����الل تدريبات 
القادس����ية أن اجلهاز الفني لن 
يغير في أس����ماء العبيه كثيرا 
وسيعتمد على نفس املجموعة 
التي حققت له االنتصارات في 
اجلوالت الس����ابقة، كما سيمثل 
تعافي طالل العامر من اإلصابة 
اضافة قوية خلط الوس����ط في 

مواجهة االبيض.

عوض جاهز ومشاركة الصانع مع الكويت واردة

فهد عوض تعافى من اإلصابة وجاهز ملباراة القادسية حارس القادسية نواف اخلالدي يعود أمام الكويت

غازي القهيدي من العناصر املهمة في االوملبي وناديه

مالكمو اجلهراء أثناء التتويج

عميد إسطبل العتيبي يتسلم الكأس

سلمان احلربي ومحمد العجمي في بطولة سابقة 

إبراهيم وروماو في ضيافة »بلنتي«

126 ذلواًل في ماراثون »الهجن«

نتائج جيدة لمالكمة الجهراء في األردن

أفضل مدرب وطني

تعقد إذاعة »مارين��ا FM« عبر برنامجها الرياضي 
»بلنتي« في الثالثة عصر اليوم مؤمترا صحافيا ستجمع 
من خالله املدير الفني للفريق األول لكرة القدم بنادي 
القادسية محمد إبراهيم ومدرب الكويت البرتغالي روماو 
اضافة لالعب م��ن كال الفريقني للحديث عن املواجهة 
املهم��ة واملرتقبة التي س��تجمعهما غدا ضمن اجلولة 
الرابعة عش��رة من منافسات الدوري املمتاز. ويعتبر 
ه��ذا املؤمتر هو الثالث الذي ينظم��ه برنامج »بلنتي« 

الذي يحرص دائما على تسليط الضوء على كل ما هو 
مهم وجماهيري س��واء من مباريات أو أخبار تخص 
العبينا احملترف��ني في اخلارج من خالل التواصل مع 
املعنيني باألحداث بتواجد وسائل اإلعالم لكي تتسنى 
لهم الفرصة للسؤال واالستفسار واملشاركة في املؤمتر. 
البرنامج يعده مناف أشكناني وجراح الشمري ويقدمه 
مايك مبلتع واحمللل الفني طارق اجلالهمة ومن إخراج 

مناف أشكناني.

ينطلق صباح اليوم مبنطقة العبدلي سباق املاراثون جلميع 
اصناف الهجن بدول مجلس التعاون اخلليجي على مسافة 25 
كيلو من اجل الفوز بأغلى الكؤوس واجلوائز املخصصة من 

اللجنة العليا الحتفاالت الكويت باألعياد الوطنية.
وأعرب الش���يخ صباح الفهد عن سعادته بنجاح سباقات 
األعياد الوطنية وهي ذكرى مرور 50 عاما على استقالل الكويت 
و20 عاما على التحرير ومرور 5 سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير الش���يخ صباح االحمد مقاليد احلكم وحتقيق 
االزدهار والوحدة الوطنية لكويت الصداقة والسالم، وأضاف 

ان االحتفاالت مستمرة واالقبال عليها كبير.
بدوره، أكد امني الس���ر العام لنادي الهجن ربيح العجمي 
ان النادي وجه الدعوات لدول مجلس التعاون للمشاركة في 
ماراثون اليوم على مسافة 25 كيلو والذي قيد فيه 126 ذلوال 

للمنافسة على اجلائزة الكبرى.
وأضاف ان النادي س���ينظم مهرجانا مبناسبة احتفاالت 
الكويت الوطنية تضامنا مع احلركة الرياضية ورياضة التراث 
بإبراز هذه االحداث التاريخية وتخليد ذكراها الطيبة مشيدا 
بدعم رجال الصحافة واالعالم، متمنيا للكويت وللمواطنني 

كل اخلير واالمن واالمان واحملبة والترابط.

عاد الى البالد مساء اول من امس وفد نادي اجلهراء للمالكمة 
قادما من االردن بعد ان شارك في بطولة القائد الدولية باالردن 
بقاعة االمير راشد مبدينة احلسني للشباب مبشاركة منتخبات 
قطر واالمارات ومصر والع���راق واليمن ولبنان ونادي القدس 
الفلسطيني ونادي شباب االردن ونادي البقعة منظم البطولة 

باالضافة الى اجلهراء.
وحقق اجلهراء ميدالية ذهبية وميداليتني فضيتني وبرونزية، 
حيث احرز علي العنزي امليدالية الذهبية فيما احرز احمد سالم 
وفه���د املطيري امليداليتني الفضيتني وخل���ف العنزي امليدالية 
البرونزية وت���رأس البعثة عضو مجلس االدارة ومقرر اللجنة 
الرياضية عبداحلميد الس���عيدي بقيادة املدرب املصري محسن 

الرزاز.
وقال السعيدي ان املشاركة كانت مفيدة لالعبينا، حيث نالوا 
اشادة رؤساء الوفود املش���اركة نظرا للمستوى الفني ملالكمي 

اجلهراء الذين رفعوا علم الكويت عاليا.

انتزع مدرب القادسية محمد ابراهيم لقب افضل مدرب 
وطني حقق اجنازات كروية في تاريخ الكرة الكويتية بعد 
ان استطاع حصد 16 بطولة مع ناديه القادسية في رحلة 
امتدت 9 أعوام وجاء املدربان صالح زكريا ومدرب الكويت 
الس��ابق محمد عبداهلل في املرتبتني الثانية والثالثة بعد 

حتقي��ق كل منهما 5 بطوالت. جاء ذلك في التقرير الذي 
اعده الزميل حسني البلوشي وارسله الى االحتاد اآلسيوي 
لرص��د اجنازات اكثر مدرب آس��يوي حقق اجنازات مع 
فريقه حيث يهدف البلوشي إلدخال ملف املدرب الكويتي 

للترشيح كأفضل مدرب في آسيا للعالم احلالي.

من األهم.. المنتخب أم النادي؟
»أشبال الكراتيه« تنطلق برعاية »الكاتل«

»غال جود« بطل كأس »موبيل فون« في األحمدي
من ناحيته، اش����اد س����ليمان 
احلربي رئيس مجلس ادارة شركة 
موبيل فون باملس����تويات الفنية 
جلميع اش����واط االجتماع الثامن 
عشر الذي اقيم عصر اول من امس 

على مضمار فروسية االحمدي.
وقال ان االهتمام برياضة اآلباء 
واالجداد جاء اميانا بدور القطاع 
اخلاص في مث����ل هذه الرياضات 

الشعبية.

تنطلق اليوم بطولة الكراتيه الثالثة لالشبال حتت 
رعاية شركة »الكاتل فون« مبشاركة 14 ناديا وستنطلق 

اليوم منافسات الكوميتيه من 10 إلى 12 سنة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الكاتل م. 
سلمان احلربي ان رعاية الشركة لهذه البطولة تأتي 
مبناس����بة االحتفال باألعياد الوطنية ودعما للعبة 

الكراتيه التي تعتبر من األلعاب املميزة محليا ودائما 
ما حتقق االجنازات في احملافل الدولية، مش����يرا إلى 
أن الش����ركة قامت بدعم اللعبة في منافسات سابقة 
وستواصل دعمها في املس����ابقات املقبلة. من جهته 
شكر عضو مجلس ادارة احتاد الكراتيه محمد العجمي 

شركة الكاتل على دعمها للعبة والالعبني. 

متكن اجلواد القوي غال جود 
الس����طبل خالد العتيبي باخليال 
موج����ن من الفوز بكأس ش����ركة 
»الكاتل موبيل فون« بعد تفوقه 
على جياد الدرجة الثالثة، كما فاز 
اجلواد البطل مذكر السطبل خالد 
الطيار باخليال كليمانس بكأس 
جمعية محافظة االحمدي للرماية 
والفروس����ية وذلك في االجتماع 
الثامن عش����ر لسباق اخليل الذي 
اقيم عصر اول من امس على مضمار 
املغفور له الشيخ عبداهلل اجلابر 

في فروسية االحمدي.
حضر السباق جماهير غفيرة من 
محبي ومتابعي رياضة الفروسية 
وفي مقدمتهم هايف احلويلة رئيس 
فروسية االحمدي وسليمان احلربي 
رئيس مجلس ادارة شركة موبيل 
القحطان����ي مدير  فون ومحم����د 
فروسية االحمدي ومحمد مطلق 
عضو احت����اد الكاراتي����ه، وعقب 
االجتماع مت تسليم عميدي اسطبلي 

الطيار والعتيبي الكأسني.

مبارك الخالدي
لم يعد يفصلنا عن انطالق 
اجلولة ال� 14 من الدوري املمتاز 
سوى 24 ساعة وال يزال النزاع 
قائما بني ادارة املنتخب االوملبي 
العديد من  من جه����ة وادارات 
االندية من جه����ة اخرى حول 
مش����اركة الالعب����ني املنضمني 
لصف����وف االوملبي مع انديتهم 
غدا في ظل اص����رار اجلهازين 
الفني واالداري للمنتخب على 
تفرغ الالعبني واس����تمرارهم 
في معس����كرهم املغل����ق الذي 
بدأ اخلميس املاضي استعدادا 
ملواجهة بنغالديش 23 اجلاري 
ف����ي اط����ار ال����دور التمهيدي 
للتصفيات اآلس����يوية املؤهلة 

الوملبياد لندن.
والسؤال الكبير الذي يطرح 
نفسه اليوم من هو االهم املنتخب 
ام النادي؟ فادارة االوملبي سبق 
ان طالبت بتفريغ الالعبني الن 
االس����تحقاق املقب����ل هو االهم 

للكرة الكويتية خاصة ان نتيجة 
املواجهة االولى مع بنغالديش في 
الكويت قد حتسم بشكل كبير 
مصير االزرق في التصفيات االهم 
للقارة الصفراء فما الذي سيضر 
االندية لو خاضت اجلولة ال� 14 
غدا م����ن دون بعض الالعبني؟ 
وهل خلت قواع����د االندية من 
الالعبني البدالء الذين بإمكانهم 
اداء دور زمالئهم املشاركني مع 

االزرق.

»الفنية« لم تتحرك

ومن احملزن ان اللجنة الفنية 
باحت����اد الكرة لم تتحرك جتاه 
الالعبني  الزام االندي����ة بتفرغ 
وكأن االندية اقوى من االحتاد 
دون االخذ في االعتبار ان املهمة 
وطني����ة وهي مباراة رس����مية 
وليست ودية فاذا لم يتكاتف 
اجلميع حول املنتخب فمتى يتم 
االلتفات لهذه االهداف السامية 
التي متس املصلحة العليا للبالد 

خاصة ان اهمية مباريات الدوري 
بلغت من احلساسية واحلماس ما 
ميكن معه ان يتعرض الالعبون 
لالصابات وهي مشكلة كبرى في 
ظل عدم وج����ود الوقت الكافي 

العادة تأهيلهم مرة اخرى.

النتائج على قدر االستعداد

ويكفي االوملبي ما تعرض له 
االشهر املاضية من عدم استقرار 
اثر بش����كل كبير على نتائجه 
في املباري����ات الودية وجعلته 
يظهر بصورة باهتة ال تنسجم 
مع تاريخ االوملبي الطويل في 
املنافسات القارية ومن املفترض 
الوقت حان ملنح اجلهازين  ان 
ل����الزرق ليلم  الفني واالداري 
شتاته على االقل في االيام املقبلة 
لتجاوز مباراتي الذهاب واالياب 
في التصفيات املهمة خاصة مع 
التط����ور الكبير الذي طرأ على 
املنتخب البنغالي الذي شاهدناه 

جميعا في االسياد مؤخرا.

»األولمبي« واألندية في نزاع حول مشاركة الالعبين في الجولة الـ 14


