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 القادسية ُيجّهز الشمالي ومشاركة العامر وفاضل صعبة

 النصر في معسكر وبرنامج خاص لفايل وحواس

 شورتان وصل أمس ويتدرب اليوم استعدادًا لمباراتهما في كأس االتحاد اآلسيوي

 دهوك يصل اليوم لمواجهة النصر في كأس االتحاد

 فهد األنصاري قد يعوض غياب طالل العامر 

 أحمد حواس يشارك مع النصر أمام دهوك

 مبارك الخالدي
   يسـتأنف القادســية تدريباته 
مساء اليوم بعد انتـهاء االجازة 
التي منحها الجهـــازان االداري 
المباراة  والفني لالعبين، عقب 
امـــام كاظمة فـــي الجولة الـ ١٤ 
من الدوري المـمتاز اســـتعدادا 
لمواجهة شورتان االوزبكي اول 
مارس المقبل ضمن منافســـات 
التي تضم  الثانيـــة  المجموعة 
ايضا االتحاد السوري والصقر 

اليمني.
  ويقـود المــدرب الوطني محمد 
الفـريق  ابــراهيــــم تــدريبــات 
وســــــط آمال بـطــــي صـفـحة 
الــــدوري الممتاز وااللتفات الى 
البطولــــة القاريــــة التي وصل 
االصفر فيها الى المباراة النهائية 
وخســــر امام االتحاد السـوري 
بركالت الترجيح في الموســــم 

الماضي.
  ومن المتوقع مشاركة جميع 
الالعبين في التدريب، فيما اليزال 
طالل العامر وحســــين فاضـل 
يخضعان الــــى عالج مكثف، اذ 
تشــــير التوقعات الى صعوبة 
شفـائهما قبل موعد، في المقابل 
تبدو حظوظ الظهير االيمن علي 
الشمالي كبيرة في المشاركة بعد 

تماثله الى الشفاء.
البديل  ابراهيم عن    ويبحث 
لكل من فاضل والعامر، الختيار 
التشــــكيلة االمثل ليخوض بها 
المواجهة امام شورتان، يشكل 

غياب فاضل مشكلة رئيسية في 
قلب الدفــــاع خاصة بعد ابتعاد 
الشــــمري عن مســــتواه  نهير 
المعهود الســــباب عدة، وغياب 
مساعد ندا المحترف في الشباب 
الســــعودي ما شــــكل ثغرة في 
منطقــــة قلب الدفاع، وزاد االمر 

تعقيدا اصابة فاضل.
  كمـــا يســـعى ابراهيـــم الى 
تجهيز فهد االنصاري الشراكه 
في التشكيلة االساسية لتعويض 
الذي يجيد تنفيذ  العامر  غياب 
الدفاعيـــة من منتصف  االدوار 

الملعب.

  شورتان يتدرب اليوم

  وكان شورتان قـد وصل الى 
البـــالد في ســـاعة متأخرة من 
مســـــاء امــس، ومن المقرر ان 
يجري الفريـق تدريبا على ملعب 
القادســية الفـــرعي اليوم قبل ان 
يخـوض تدريبه الرئيسي على 
ســـتـاد محمـد الحمد غدا الذي 

يستضيف المباراة.
الفريـــق االوزبكي    ويمثـــل 
وجها آخر للكرة اآلسيوية ذات 
الطابــع االوروبي، من حيث القوة 
والسرعة والتسديد القوي على 
المرمى، ما يجعل المباراة من ابرز 

مواجهات المجموعة الثانية.
  ووصل إلى البالد امس مراقب 
المباراة البنغالي، فيما يصل اليوم 
طاقم الحكام االيراني والمراقب 

األردني. 

 مبارك الخالدي
  يصل البالد في الـ١٢ ظهـــر اليوم وفد فريق دهوك 
العراقي ملالقاة فريق النصر االربعاء املقبل على ستاد علي 
صباح السالم بنادي النصر ضمن منافسات املجموعة 
الثالثة لكأس االحتاد اآلســـيوي التي تضم الفيصلي 
االردني واجليش السوري وهي املشاركة االولى للعنابي 

في البطولة القارية.
  ويستعد «العنابي» للمواجهة املرتقبة عبر معسكر 
داخلـــي في فندق كراون بالزا يبـــدأ يوم غد كما يعمل 
اجلهاز الفني بقيادة املدرب الوطني عبدالعزيز الهاجري 
ومساعده علي املهنا على اعادة تأهيل العماني عصام 
فايـــل لتدعيم خط الدفاع وكذلك العب الوســـط احمد 
حواس الذي ينتظر الظهـــور االول له مع الفريق منذ 
انتقاله الى العنابي قادما من اجلهراء في فترة االنتقاالت 

الشتوية.
  وعبر مدير الكرة في النصر محمد العدواني عن فخر 
ادارة النادي والعبيه في املشاركة اآلسيوية وقال انها 
املرة االولى في تاريخ النادي يظهر فيها على املستوى 
اآلســـيوي وهو طموح الالعبني ليكونوا حتت اضواء 
البطوالت الكبرى التي تزيد من اصرار وعزميتهم على 

تقدمي االفضل لهم ولتاريخهم.
  واضـــاف ان العنابي يأمل في تقدمي صورة ناصعة 
عن الكرة الكويتية اسوة باألندية التي مثلت الكويت 
في احملافل اخلارجية وهذا ليس ببعيد عن ابناء النصر 
الذين ميتلكون الروح العالية للدفاع عن ألوان الفريق 
بالرغم مـــن قوة فرق املجموعة التـــي متتاز باخلبرة 
الطويلة في املشـــاركات اخلارجية عالوة على متثيل 
اغلب الالعبني منتخباتهم الوطنية ما يزيد من رصيد 

اخلبرة لديهم.
  ويضم الفريق العراقي نخبـــه مميزة من الالعبني 
ويقودهم املدرب اكرم ســـلمان ويساعده ابراهيم نادر 
ووصفي جبار حلراس املرمى والالعبون هم: عدي طالب 
وكاوه دينو وجونيار محسن وخالد مشير وجاسم حاجي 
وحســـن زبزن وياسر رعد وعصام ياسني وزيد خلف 
وعدنان عطية ومهند ناصر ونصرت اجلميل وندمي كرمي 
ووسام زكي وعلي يوسف وامجد وليد وناماد اسماعيل 
وازاد احمد وهرمان مؤيد واحمد مناجد واحمد صالح 

واحمد مأمون وجاسم سليمان. 

 لجنة المسابقات تؤجل انطالق بطولة الكأس

  الساحل والنصر في «فاصلة السلة» 
  

  يحيى حميدان
  يخطو الساحل والنصر اخلطوة األولى نحو التأهل الى الدوري 
املمتاز لكرة السلة عندما يتواجهان في الـ٦ مساء اليوم في مباراة 

الذهاب الفاصلة لتحديد هوية املتأهل.
  وستقام مواجهة االياب الثالثاء املقبل في الـ ٦ مساء على صالة 
نادي النصر، وحسب الئحة جلنة املسابقات وشؤون الالعبني تقام 
مباراتان بنظـــام الذهاب واالياب بني صاحب املركز اخلامس في 
الدوري املمتاز (الساحل) وثاني الدرجة األولى (النصر) ملعرفة 

من سيلعب في املمتاز في املوسم املقبل.
  وتبدو كفة الفريقني متســـاوية في مواجهة اليوم، خاصة أن 
املســـتوى الفني متقارب بني اجلانبـــني، وان كانت الكفة متيل 
قليال الى جانب الســـاحل الذي يضم العبني مجتهدين ومميزين 
مثل شـــايع مهنا وعبداهللا الشمري وأحمد فالح وصالح يوسف 

واألميركي انتوني غرين.
  وفي املقابل، ميلك مدرب النصر انور الدويلة مجموعة جيدة 
من الالعبني في مقدمتهم منصور جلوي ويوســـف عقاب وبدر 

العتيبي ويوسف النوت واألميركي اندريه بيتس.
  على صعيد آخر، قررت جلنة املسابقات وشؤون الالعبني في 
احتاد السلة، تأجيل انطالق بطولة الكأس الى ١١ مارس املقبل بدال 
من موعدها السابق في ٤ منه، بسبب تأجيل اللجنة التنظيمية 
لدول اخلليج اقامة بطولة املنتخبات التي كانت مقررة في البحرين 

بسبب األحداث االمنية.
  وأصرت جلنة املسابقات وشؤون الالعبني على اعتماد نظام 
خروج املغلوب رغم مطالبات بعض األندية بتغيير نظام املسابقة 
وتوزيع الفرق الـــى مجموعتني، واللعـــب بطريقة الدوري من 
مرحلة واحدة في كل مجموعة، من ثم اقامة الدور نصف النهائي 

واملباراة النهائية. 

 العربي أغلق ملف الدوري مؤقتا ويركز على بطولة األندية اخلليجية 

  معسكر داخلي للعربي.. والسالمية تدرب في المنامة 
واألهلي اإلماراتي يصل اليوم مع كاناڤارو

 مبارك الخالدي
  تستعد أندية العربي والساملية 
وكاظمة لتمثيـــل الكرة الكويتية 
في النسخة الـ ٢٦ لبطولة األندية 
الدوري والكأس  ابطال  اخلليجية 
التـــي تنطلق غدا حيث يســـتهل 
الساملية مشواره في املجموعة األولى 
بلقاء الرفاع البحريني في املنامة 
والتي تضم فرق الشباب االماراتي 
بينما يستقبل العربي فريق األهلي 
االماراتي في منافسات املجموعة 
الرابعة بعد غد على ستاد صباح 
السالم وتضم املجموعة أيضا األهلي 
البحريني، ويدشن كاظمة مشواره 
١٤ مارس املقبل بلقاء ظفار العماني 
الثالثة  ضمن منافسات املجموعة 
التي تضـــم اخلريطيات القطري.
ومتتلـــك أنديتنا رصيدا جيدا في 

حصولها على لقب البطولة فالعربي 
استطاع حتقيق اللقب مرتني حيث 
حصل على لقب النســـخة األولى 
موســـم ١٩٨٢ وموسم ٢٠٠٣ بينما 
حصل القادسية على اللقب موسمي 
٢٠٠٠ و٢٠٠٥ كما أحرز كاظمة اللقب 
موسمي ١٩٨٧ و١٩٩٥ ويعتبر االتفاق 
واألهلي من السعودية صاحبي الرقم 
القياســـي اذ حصل كل منهما على 

اللقب ٣ مرات.

  معسكر داخلي للعربي 

  يستعد العربي ملواجهة األهلي 
مبعسكر داخلي يبدأ بعد غد بأحد 
الذهني  التركيز  الفنادق لزيـــادة 
لالعبني وادخالهم األجواء اخلاصة 
بالبطولة والتي سيديرها اجلهاز 
الفني للفريق برؤية فنية تختلف 

عن مواجهات الدوري املمتاز التي 
طوى األخضـــر صفحتها باالبقاء 
علـــى حاله في املركز الثالث بـ ٢٩ 
نقطة وهـــو مركز متقدم بالقياس 
الى أداء الفريق في املواسم الفائتة 
كمـــا ســـيدخل العربـــي البطولة 
اخلليجية مبحترفني يطمحون الى 
فرض أنفسهم على سوق الالعبني 
احملترفني وفـــي مقدمتهم املغربي 
عبداملجيد اجليالني الذي سجل ٧ 
أهداف منذ مشاركته في القسم الثاني 
من الدوري فقط وكذلك البرازيليون 

جوني وواالس وفابيو.
  من جهة اخرى، اجرى الساملية 
تدريبه االول عصر أمس على الستاد 
الوطني في املنامة استعدادا ملواجهة 
السماوي  الرفاع.وكان وفد  فريق 
قد وصل الى البحرين عصر أمس 

برئاسة عضو مجلس االدارة فهد 
عبدالرحمن ويضم الوفد ٢٢ العبا 
واجلهــــاز الفني بقيــــادة الوطني 
محمد كرم الذي تردد انه قد تقدم 
باستقالته بعد مباراة الفريق أمام 
الســــاحل في اجلولة املاضية من 
الدوري اال ان كرم فضل السفر مع 
الفريق ريثما يبحث مجلس االدارة 

االستقالة في اجتماعه املقبل.

  األهلي يصل اليوم

   وفي سياق متصل، يصل الى 
البالد ظهر اليوم وفد فريق االهلي 
االماراتي وتضم بعثة الفريق الالعب 
قائــــد املنتخب االيطالي الســــابق 
كانافارو الذي فاز مع بالده بكأس 
العالم ٢٠٠٦، في املانيا كما يضم 
النجم االماراتي أحمد خليل وشقيقه 

املدرب االيرلندي  فيصل ويقوده 
ديڤيد اوليري.

  كاظمة يستعد 

  ويباشــــر كاظمــــة مهمته في 
مــــارس ويســــعى  البطولــــة ١٤ 
البرتقالــــي الى اســــتعادة رونقه 
املفقود فــــي البطولة األغلى عليه 
والتي منحته لقب ســــفير الكرة 
الكويتية اثر حتقيقه اللقب مرتني 
كان اللقب األول في موســــم ١٩٨٧ 
وهو عصره الذهبي وموسم ١٩٩٥ 
والشك في ان البطولة تعيد أيضا 
مديره الفني التشــــيكي ميالن ما 
تشاال الى أجواء البطوالت اخلليجية 
واألضواء املصاحبة لها وهو الوجه 
املعروف خليجيا للسنوات الكثيرة 

التي قضاها في مالعب اخلليج.

  استعدادًا النطالق بطولة أندية التعاون الـ ٢٦ 

 اسمعوا كالم زانتي..
 في زيارته الى الكويت، وجه رئيس إدارة تطوير 
اداء االتحادات االهلــية فـــي االتحاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفا) اورنس زانتـــي نصيحة بأن تكون 
مدة التعاقد مع مدربي المنتخبات الوطنية لمدة ٤ 
سنوات من اجل االستقرار، مشددا على ان «فيفا» 
يدفع دائما الى مثل هذا التوجه لما فيه من مصلحة 
اللعبة والمنتـخبات، هـــذا ما يقوله زانتي، اما ما 
نقولـــه نحن ونفعله فهو غيـــر ذلك اطالقا، ليس 
وحدنا فـــي الكويت إنما في أغلـــب دول المنطقة 
الخليجيـــة والعربية حيث دائما ما تكون الخطط 
والتعاقدات «وقتية» ومن اجل مرحلة قصيرة األمر 
الذي يجعلنا في ركب المتأخرين عن تطور اللعبة 

وتجدد افكارها.
  من االجحاف ان نقيم عمل اي مدرب محترف خالل 
سنة من مدة عقده، وعلينا ان نغير من لوائحنا لما 
تتماشى مع توجهات «فيفا» بحثا عن االستقرار، 
ولســـتم بحاجة الى التذكير بان من ينطق بكلمة 
«هواية» في الوقت الحالي يعد من المتخلفين في 
نظـــر اآلخرين، فالهواية لم يعد لها مكان في عالم 
الكرة وسيأتي يوما ال يمكن ان نمارس فيه اللعبة 
خارجيا اذا لم نسرع في االنضمام الى عالم االحتراف 

فنيا واداريا واعالميا.
  وجاءت زيارة وفد «فيفا» قبل ايام في ضيافة اتحاد 
كرة القدم تأكيدا على شرعيته، ونتمنى ان ننتهي 
من هذه االشكالية التي اشبعت ضربا وتحليال، فإذا 
كان االتحاد الدولي يقر بأن هذا االتحاد الذي يرأسه 
الشيخ طالل الفهد هو االتحاد الرسمي والمنتخب 
من الجمعية العمومية، فكيف يكون غير شـــرعي 

في نظر المعارضين التحاد الكرة؟
  > في نظـــري إن المنتخب االولمبي كان عليه 
الفوز بأكثر من هدفين على بنغالديش في مباراة 
الذهاب قبل مواجهـة االياب في الـعاصمة البنغالية 
دكا في ٩ مارس المقبل، وعليه ان يكون اكثر حرصا 
في المباراة المقبلة مع ضرورة تفريغ جميع العبيه 
للسفر مع الفريق في ٥ مارس لحاجة االولمبي الى 

خدمات العبيه نشدا لالستقرار واالنسجام.
  آخر السطر: إذا كان حارس مرمى االزرق السابق 
خالـــد الفضلي ال يجد أذنـــا صاغية القامة مباراة 
اعتزاله مع المنتخب، فمن يستحق التكريم إذن؟ 

اجيبونا لو تكرمتم.
  وسالمتكم

  ناصر العنزي 


