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كابو يبحث عن بديل للموسوي استعدادًا لألهلي

األبيض إلى عمان اليوم لمالقاة السويق 

الفضلي يناشد الفهد إنهاء مشكلة مباراة اعتزاله

60 جوادًا وفرسًا في مهرجان »الصيد«

مبارك الخالدي
تغادر بعثة الفريق االول بنادي 
الكويت عصر اليوم متوجهة الى 
العماني  الس���ويق  عمان ملالقاة 
االربعاء ضمن منافسات املجموعة 
الرابعة التي تضم الوحدات االردني 
والطلبة العراقي، ويسعى االبيض 
عبر رحلته الى اس���تعادة لقبه 
اآلسيوي عندما احرز كأس النسخة 

السادسة من البطولة 2009.
ومتثل البطولة االختبار الثاني 
للمدرب البرتغالي جوزيه روماو 
الذي قدم موسما رائعا حتى اآلن 
االبي���ض الئحة ترتيب  بتصدر 
الدوري بعد مرور 15 جولة برصيد 
34 نقطه، ولم يتبق للمسابقة سوى 
6 مباريات ضمن القس���م االخير 
منها، ويس���عى روماو الستعادة 
اللقب الذي تتمناه جماهير الكرة 

الكويتية كافة وليست جماهير 
العميد فقط باعتبار ان البطولة 

استحقاق قاري مهم.
كما ان البطول���ة تعد فرصة 
مواتية لظهور النجم االردني حسن 
عبدالفتاح املنضم اخيرا لالبيض 
ولتقدمي الصورة الالئقة التي قدمها 
الالعب ابان منافسات كأس آسيا 
االخيرة بقطر مع منتخب بالده.

املق���رر ان يغيب عن  وم���ن 
الكويت في ه���ذه املباراة كل من 
النجم وليد علي الذي فضل اجلهاز 
اراحته لشعوره بآالم في  الفني 
العضلة اخللفية، واحلارس خالد 
الفضلي ال���ذي يتابع عالجه من 
االصابة الت���ي حلقت به، كما لن 
يشارك الكاميروني دانيال منساريه 
املتواجد في بالده لظروف جتديد 

جواز السفر اخلاص به.

ومن املق���رر ان يرأس البعثة 
امني الس���ر العام وليد الراش���د 
واجلهاز االداري املكون من مدير 
الكرة عادل عقلة واملشرف محمد 
الهاجري واجلهاز الفني املكون من 
روماو ومساعده واملستشار الفني 
للفريق محمد عبداهلل اضافة الى 
الالعبني عبدالرحمن احلسينان 
وب���در العازم���ي وفه���د عوض 
ويعقوب الطاهر وسامي الصانع 
وجراح العتيقي وحس���ني حاكم 
واسماعيل العجمي وعلي الكندري 
وخالد عجب وروجيريو وابراهيم 
شهاب وعبداهلل الظفيري وناصر 
القحطاني وعبدالرحمن العوضي 
وحسن عبدالفتاح ونواف اسامة 
اليوحة  وسامر املرطة ويوسف 
واحمد الصبيح وبشار عبداهلل 

وفهد حمود وعبداهلل عماد.

ناش����د حارس مرمى نادي الكويت خالد الفضلي 
نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد 
التدخل إلنهاء مش����كلة مب����اراة تكرميه مع املنتخب 
الوطني بعد ان طال املوضوع كثيرا واخذ وقتا أطول، 
خاصة انه قضى 18 عاما حارسا ملرمى األزرق، وحقق 

العديد من الكؤوس واالجنازات معه.
وأضاف انه يتعرض ملؤامرة من احتاد الكرة ملنع 
حتديد يوم لتكرمي����ه، رغم انه قرر االعتزال الدولي 
منذ 2008، مشيرا الى انه مازال يعتز بإشادة مدرب 
املنتخب الوطني االس����بق الكروات����ي رادان ودفاعه 
عن����ه بعد تعادل املنتخب الوطني مع ايران 2-2 في 

تصفيات كأس العالم، األمر الذي جعل اللجنة الفنية 
آنذاك تصدر قرارا بإقالته من تدريب األزرق بسبب 

دفاعه عنه.
وذكر الفضلي انه طلب من احتاد الكرة تخصيص 
يوم 9 فبراير إلقامة مباراة تكرميه أمام منتخب جنوم 
العرب الذي سيتكفل هو شخصيا بحضورهم، اال ان 

االحتاد تعامل مع االمر كأنه »عمك اصمخ«.
وتقدم الفضلي بخالص ش����كره وتقديره للنائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش����يخ 
جابر املبارك وعبدالعزيز املرزوق رئيس نادي الكويت 
ومرزوق الغامن رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت، على 
ما قدموه من دعم ومساندة إلقامة مهرجان اعتزاله.

يش���هد مضمار س���باق اخليل بن���ادي الصيد 
والفروس���ية في الثالثة بعد ظهر اليوم املهرجان 
الكبير لسباق اخليل ضمن أنشطة مهرجان املوروث 
الشعبي لألعياد الوطنية الذي قّيد فيه 60 جوادا 
وفرسا من مختلف الدرجات منها 12 جوادا وفرسا 
من أقوى اجلياد تتنافس على مس���افة 2200 متر 

على كأس املغفور له الشيخ عبداهلل السالم.
كما تتنافس جياد األفراس على كأس التحرير 

على مسافة 1600 متر وعددها 14 فرسا.
وفي الش���وط الثاني تتنافس س���تة جياد من 
النتاج احمللي على مس���افة 1600 متر على الكأس 

املقدمة من الشيخ احمد الفهد.

العربي يجري مرانه األخير اليوم

غياب الفضلي ومنساريه ووليد علي

العربي يفتقد جهود حسني املوسوي أمام األهلي اإلماراتي

مبارك الخالدي
يجري العربي مرانه االخير 
اليوم على ستاد صباح السالم 
اس����تعدادا ملواجه����ة االهل����ي 
افتتاح منافسات  االماراتي في 
املجموعة الرابع����ة من بطولة 
االندية اخلليجية ال� 26 البطال 
ال����دوري وال����كأس التي تضم 
ايضا االهلي البحريني. ويسعى 
االخضر الى اس����تعادة امجاده 
كصاحب اللقب االول للبطولة 
الثاني له  موسم 1982 واللقب 
2003. ويعس����كر الفري����ق في 
فندق السفير. ويعاني اجلهاز 
الفني للفريق بقيادة البرازيلي 
مارس����يللو كابو ومس����اعديه 
فاضل مطر ولويس التسيوس 
من غياب هداف الفريق حسني 
املوسوي الذي لم يتماثل للشفاء 
بس����بب اصابت����ه بتمزق قوي 
اثناء مب����اراة العربي االخيرة 
امام اجلهراء في الدوري املمتاز 
االس����بوع املاضي، اال ان كابو 
ميتلك العناصر القادرة على سد 
فراغ املوسوي ممثلة في املغربي 
عبداملجيد اجليالني والبرازيليني 
جوني وفابيو اضافة الى علي 
اشكناني، والتزال الشكوك حتوم 
حول مشاركة املهاجم خالد خلف 
الذي غاب عن مباريات الفريق في 
اجلولتني االخيرتني من الدوري 
املمتاز بسبب وجهة نظر خاصة 
لكاب����و. وكانت بعث����ة الفريق 
الذي يعسكر  االهلي االماراتي 
في فندق ج����ي دبليو ماريوت 
قد وصلت على دفعات صباح 
امس كان آخرهم الالعب االيطالي 

فابيو كاناڤارو الذي تأخر بسبب 
االج����راءات االداري����ة املتعلقة 
بجواز سفره، وقد اجل مدرب 
الفريق االيرلندي ديڤيد روي 
تدريبه اليوم واكتفى بتمرينات 

فك العضالت بحمام السباحة، 
ويض����م الفري����ق نخبة مميزة 
من الالعبني منهم الهداف احمد 
خليل وفيصل خليل واسماعيل 

حمادي.

خالد الفضلي ووليد علي يغيبان عن مباراة السويق

مشاركة حسني فاضل أمام شورتان غير مؤكدة وفي اإلطار إبراهيم املسعود

البرازيلي ماركوس يقود هجوم الشباب أمام اليرموك

العبو الساملية خالل تدريب أول من أمس في املنامة

السالمية في مواجهة صعبة أمام الرفاع

الحساوي لـ »األنباء«: تشكيل »الثالثية« شرط »اآلسيوي«

الشباب للحفاظ على صدارة »األولى« أمام اليرموك

مبارك الخالدي
تنطل���ق اليوم منافس���ات 
ال� 26 لألندية  بطولة اخلليج 
أبطال الدوري والكأس بإقامة 
مباراتني حيث يواجه الساملية 
الرفاع البحريني على س���تاد 
البحري���ن الدولي في ال� 6.30 
مساء ضمن منافسات املجموعة 
األولى التي تضم ايضا الشباب 
اإلمارات���ي، كما يس���تضيف 
اخلريطي���ات القط���ري فريق 
ظفار العماني على ستاد حمد 
بن س���حيم في الدوحة ضمن 
منافسات املجموعة الثالثة التي 

تضم كاظمة.
ويخوض الساملية والرفاع 
اللقاء ف���ي ظل ظروف صعبة 
حيث مير الس���ماوي مبرحلة 
من عدم االستقرار وتذبذب في 
النتائج ف���ي مباريات الدوري 
املمت���از دفع���ت إدارة النادي 
لإلطاح���ة مبدربه البوس���ني 
سالفني زياديتش قبل جولتني 

وإسناد مهمة إدارة الفريق الى 
الوطني محمد كرم الذي تلقى 
هو اآلخر خسارتني في اقل من 
اسبوع من النصر 0 � 1 والساحل 
0 � 2 األمر الذي اجبر كرم على 
تقدمي استقالته قبل العدول عنها 
مؤقتا لظروف مشاركة الفريق 
في البطولة اخلليجية، كما ان 
الرفاع يعاني هو اآلخر من حالة 
عدم االستقرار األمني التي متر 
بها البحرين في الوقت الراهن. 
وميتل���ك الس���املية خبرة في 
املشاركات اخلليجية حيث سبق 
ان شارك في البطولة في نسخ 
أعوام 1999 و2001 و2006 و2008 
وخرج في كل منها من األدوار 
التمهيدية، ويضم الس���ماوي 
مجموعة ممي���زة من الالعبني 
منهم احل���ارس الدولي حميد 
القالف واملدافع احمد العيدان 
وصال���ح البريكي ومش���اري 
العازم���ي وناص���ر العثم���ان 
والهدافان علي فريدون وراشد 

الراشد والالعبون املنتقلون من 
الكويت املوس���م اجلاري وهم 
مشعل حميد وعبدالرزاق البطي 
ويوسف النشيط واحملترفون 
الكسندر انديتش ومحمد العبو 
وزوران، إال ان ك���رم يحت���اج 
املزيد من الوقت للتوصل الى 
األسلوب األمثل لعودة السماوي 
إلى املنافسة من جديد، فالفريق 
ال شك بحاجة إلى إعادة تنظيم 
صفوفه مبا يتناسب مع قدرات 

العبيه.
وم���ن املتوقع ان يلجأ كرم 
اليوم ال���ى التحفظ واالعتماد 
على الهجمات املرتدة امام خصم 
قوي ميتلك خب���رة املباريات 
الدولية ويقوده مدرب محنك 
هو البرتغالي جاريدو، ويضم 
مجموعة متجانسة من الالعبني 
ذوي اخلبرة أمثال حمد راكع 
وعبدالرحم���ن مبارك رينغو، 
وحس���ن فريد وجمال راش���د 

وحسني سلمان.

وف���ي أول ظه���ور له على 
املس���توى االقليم���ي، يب���دأ 
القطري مشواره  اخلريطيات 
بلقاء ظفار العماني اليوم في 
اجلولة األول���ى من املجموعة 

الثالثة.
ويحمل الوص���ل اإلماراتي 
إذ  النسخة املاضية  لقب بطل 
تعادل مع قطر القطري في الدور 
النهائي مرتني 2 � 2 ذهابا في 

الدوحة و1 � 1 ايابا في دبي.
املش���اركة ه���ي األول���ى 
للخريطيات في بطولة خارجية، 
وقد تأهل اليها ألنه احتل املركز 
القطري  الدوري  السادس في 
املوس���م املاضي وبعد اعتذار 
الغرافة  الرابع ومشاركة  قطر 
البطل والسد الوصيف والريان 
أبطال  اخلام���س ف���ي دوري 

آسيا.
يأمل اخلريطيات الذي يسير 
بشكل جيد في الدوري القطري 
منذ املوسم املاضي حتت قيادة 

مدربه الفرنسي سيموندي إلى 
إثبات جدارته باللعب في هذه 
البطولة وان يكون ممثال جيدا 

للكرة القطرية.
مهمة اخلريطيات ليس���ت 
س���هلة خاص���ة ان منافس���ه 
العماني أكثر منه خبرة سواء 
على املس���توى االقليمي، كما 
انه أكثر الفرق العمانية فوزا 
بالدوري احمللي ويحتل حاليا 
املركز الثالث بعكس اخلريطيات 

السابع.
هذا إضافة إلى ان ظفار يضم 
العب���ني جيدين م���ن أصحاب 
اخلب���رة أيضا وعل���ى دراية 
القطري حيث سبق  بالدوري 
لهم االحتراف فيه السيما هاني 

الضابط وهاشم صالح.
يضم الفريق القطري بدوره 
عناص���ر جيدة ف���ي مقدمتهم 
البوركيني يحيى كيبي والعراقي 
عالء الزهرة، الى جانب املدافع 

البوركيني داريو كان.

في انطالق بطولة األندية الخليجية الـ 26 اليوم

استقالة المسعود تخيم على استعداد القادسية قبل مواجهة شورتان

مبارك الخالدي
يؤدي الفريق االول لكرة القدم بنادي القادس����ية مساء اليوم تدريبه 
االخير على س����تاد محمد احلمد اس����تعدادا خلوض مباراته االولى ضمن 
املجموعة الثانية بكأس االحتاد االسيوي امام شورتان االوزبكي غدا، ومن 
املتوقع مش����اركة جميع العبي الفريق مبن فيهم العبو املنتخب االوملبي 
عمر بوحمد وس����عود االنصاري وع����ادل مطر، اال أن االمور قد تبدو غير 
واضحة حتى االن لالعبني املصابني حس����ني فاضل وعلي الشمالي، فيما 
سيغيب عن اللقاء لاليقاف طالل العامر وصالح الشيخ. وسيدخل االصفر 
بعد نهاية التدريب معس����كرا مغلقا في فندق الراية استعدادا للقاء الذي 
يأتي في ظل ظروف ادارية صعبة، خاصة بعد االس����تقالة التي تقدم بها 
مدير الفريق ابراهيم املسعود من منصبه. وقد ارجعت مصادر ل�»األنباء« 
سبب االس����تقالة الى اعتراضه على اللجنة الثالثية التي شكلها مجلس 
ادارة النادي مؤخرا والتي يترأسها احلساوي وتضم محمد البناي وناصر 
الشرهان والتي تختص فقط بفرق الكرة بالنادي، ما اعطى انطباعا لدى 
املسعود بان ذلك يعتبر تهميشا لدوره كمدير للفريق، وهو االمر الذي نفاه 
رئيس النادي ورئيس جلنة الكرة فواز احلس����اوي ل� »األنباء« عندما اكد 
ان ابراهيم املسعود من الكفاءات الوطنية، وان دوره كبير وال احد ينكره، 
مضيفا ان تشكيل هذه اللجنة ليس تقليال من شأنه او تهميشا له، وامنا 
جاء تشكيل اللجنة بناء على شروط ولوائح االحتاد اآلسيوي التي تتطلب 
وجود جلنة خاصة عن كل فريق يشارك في مسابقاته. وطالب احلساوي 
جميع القدساوية بااللتفاف حول الفريق ونبذ أي خالفات ملصلحة القلعة 
الصفراء خاصة انه ميثل الكرة الكويتية، مشيرا الى انه سيعقد اجتماعا 

مع املسعود لثنيه عن االستقالة.

مبارك الخالدي
تنطلق في اخلامسة مساء اليوم 
اجلولة ال� 14 من دوري الدرجة 
االول���ى بإقامة 3 مباريات حيث 
يلتقي املتصدر الشباب 30 نقطة 
مع اليرموك 12 نقطة على ستاد 
ثامر، كما يواجه صاحب املركز 
الثاني التضامن 21 نقطة خيطان 
17 نقطة على ملعب الس���احل، 
وأخيرا يستضيف الصليبخات 
18 نقط���ة الفحيحي���ل 9 نقاط. 
ويسعى الش���باب للحفاظ على 
صدارته التي احتلها عن جدارة 
واس���تحقاق منذ القسم الثاني 
للمسابقة حتى اآلن بتحقيق الفوز 
اليوم واضافة نقاط املباراة الى 
رصيده لالحتفاظ بفارق النقاط 
املريح بينه وبني اقرب منافسيه 

التضامن ب� 9 نقاط.
 ويعتمد اجلهاز الفني للشباب 
بقيادة الوطني خالد الزنكي على 
مجموعة جيدة من الالعبني كانت 
سببا في تصدر الترتيب واالقتراب 

الدوري  الى  التأه���ل  من اعالن 
املمتاز ومنه���م حمد البصيري 
ومحمد اشكناني ويعقوب سعد 
ونايف العتيب���ي وعبدالرحمن 
البن���اي والثالث���ي البرازيل���ي 
انطوني���و توبانغو ورودريغو 
وماركوس. ومما يحسب للزنكي 
توظيفه اجليد لالعبيه وقراءته 

الواقعية خلصومه.
التضامن  املقابل يأمل   وفي 
جتاوز عقبة خصمه خيطان الذي 
بدأ يصحو مؤخ���را بعد جناح 
مدربه اجلديد محمد االنصاري 
في اعادة الروح للفريق، ولكن 
ما يتمناه أبن���اء التضامن أكثر 
هو تعثر الش���باب إلحياء األمل 
باالقتراب منه انتظارا للجوالت 

املقبلة.
ويعتبر لق���اء الصليبخات 
والفحيحيل غير مؤثر على صدارة 
الفرق لكنه يبقى مثيرا لتاريخ 
لقاءات الفريقني اذ دائما ما تتميز 

مبارياتهما باحلماس والندية.


