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في اآلونة األخيرة بعد تراجع 
مستوى الفريقني في املوسمني 

األخيرين بشكل خاص.
الفريقان ش���عار  ويرفع 
اليوم  ف���ي لقائهم���ا  احلذر 
الكؤوس  نظرا ألن مباريات 
ال مج���ال خاللها للتعويض، 
وذلك ألنها تقام بنظام خروج 
املغلوب وبالتالي فإن اللعب 
بكل األوراق س���يكون مطلبا 
ملحا ملدربي اجلهراء )الصربي 
زوران كريكوفيتش( وكاظمة 
)البحريني سلمان رمضان(. 
وتضم صفوف اجلهراء نخبة 
مميزة م���ن الالعبني بتواجد 
عبدالعزيز ض���اري ونايف 
الصندلي وأحمد فالح ويحيى 
كليب واألميركيني جونسون 
وجوناث���ان، وف���ي املقاب���ل 
يبرز في تشكيلة كاظمة كل 
من عب���داهلل توفيق وأحمد 
البلوش���ي ومحمد أشكناني 
واإليراني أصغر كوردس���ت 

الذي ال يقدم املأمول منه.
ووصل الفريق اجلهراوي 
الى الدور نصف النهائي بعد 
عبوره عقبة اليرموك 75-96، 
والتضامن 91-86 في ساعة 
متأخرة من مس���اء أول من 
أمس، فيما خاض كاظمة مباراة 
وحيدة أمام الشباب ومتكن من 
التغلب عليه بصعوبة كبيرة 

وبنتيجة 69-72.

ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس »السلة«

تقام في السابعة والنصف من مساء اليوم 
مباراة القمة والتي جتمع فريقي العربي والقرين 
ضمن منافس���ات الدوري املمت���از لكرة اليد، 
ويدخ���ل األخضر في هذا اللقاء منتش���يا إثر 
حصوله على 3 نقاط وبدعم جماهيري كبير 

عاد مجددا للتش���جيع واملؤازرة فيما يدخل 
غرميه القرين وفي جعبته 4 نقاط متطلعا ألن 
يحقق عالمة كاملة، وتسبق هذا اللقاء مباراة 
جتمع فريقي كاظمة والشباب في متام الساعة 

السادسة والنصف.

القادسية واجلهراء يواجهان النصر وكاظمة

العربي والقرين في قمة اليد اليوم

وكان الش���باب قريبا من 
حتقيق مفاج���أة مدوية من 
خالل الفوز على »البرتقالي« 
لوال عامل اخلبرة في الثواني 
الذي انحاز لصالح  األخيرة 

كاظمة.
وتق���دم »البرتقالي« في 
الرب���ع األول 21-20، قبل أن 
يتعادال ف���ي الثاني 39-39، 
والثال���ث 55-55، وتف���وق 
»أبناء األحمدي« حتى الثواني 
األخي���رة لوال اس���تعجالهم 
وإضاعتهم للكرة ليستحوذ 
عليها العبو كاظمة ويحرزوا 

الفوز.
ويستحق الشباب التحية 
الذي قدمه  نظرا للمجه���ود 
أمام فري���ق ميتلك مجموعة 
من العب���ي املنتخب الوطني 
وكذلك محترفون أجانب مببالغ 
مرتفعة، وباتت بصمات املدرب 
الوطني خالد القالف واضحة 
مع الفريق الذي يحتاج ملزيد 
من الدعم ليتمكن من مقارعة 

الكبار.

يحيى حميدان

الى  القادس���ية  يس���عى 
مواصلة مشواره الناجح في 
بطولة كأس احتاد كرة السلة 
عندما يواج���ه النصر في ال� 
5 مس���اء اليوم ضمن الدور 
نصف النهائي، وذلك في صالة 
نادي الكويت مبنطقة كيفان، 
وتليها مواجهة أخرى جتمع 
بني كاظمة واجلهراء في ال� 7 

بالصالة نفسها.
الذي  ويعيش األصف���ر، 
يقوده املدرب البوسني منصور 
بايراموفيتش، أفضل حاالته 
الفنية في الكأس وغير الصورة 
الباهتة التي ظهر عليها الفريق 
في بطولة الدوري والتي توج 

بلقبها الكويت.
الكفة في مواجهة  ومتيل 
القادس���ية والنص���ر لألول 
الذي يبدو أكثر جاهزية من 
منافسه، وذلك قياسا لألسماء 
الت���ي ميتلكها الفريق أمثال: 
ش���ايع مهنا وصالح يوسف 
وفهاد السبيعي ومحمد ساملني 
واألميركي راشاد وودز، فيما 
يغي���ب عن الفري���ق كل من 
عبدالعزيز احلميدي وعبداهلل 
ساملني لإليقاف، وأحمد درويش 

لإلصابة.
وفي اجله���ة املقابلة، فإن 
النصر سيشكل إزعاجا كبيرا 
للقادسية في حال ظهر العبوه 
بصورة جيدة والذين يسعون 
بدورهم الى تكرار فوزهم على 
األصفر ف���ي الدور التمهيدي 
م���ن بطولة ال���دوري، إال أن 
أح���وال »العناب���ي« تغيرت 
الفوز وشهد  متاما عقب هذا 
الفريق تراجعا رهيبا وبات ال 
يشكل أي خطورة على الفرق 

الكبيرة.
النص���ر املدرب  ويق���ود 
الصربي نيكوال ستيكوفيتش 
والذي يعتمد على عناصره 
املعتادة واملتمثل���ة بتواجد 
يوس���ف عقاب واألميركيني 
الب���رت وتريل روبنس���ون 

ومنصور جلوي.
وكان األصفر قد وصل الى 
»مرب���ع الكبار« بعد جتاوزه 
العرب���ي 90-62 ف���ي الدور 
التمهي���دي، وأزاح غرمي���ه 
التقلي���دي الكوي���ت 68-72 
مس���اء أول م���ن أمس ضمن 
دور ال� 8، ليتأهل الى مواجهة 
النصر ال���ذي جنبته القرعة 
خ���وض دور ال� 8 بعد فوزه 
على الصليبخات 84-46 في 

التمهيدي.

الجهراء يتحدى كاظمة

وفي املواجهة األخرى من 
الدور نصف النهائي، يطمح 
الى جتاوز  اجلهراء وكاظمة 
كل منهما اآلخر والتأهل الى 
املب���اراة النهائي���ة للبطولة 
والتي ستقام بعد غد السبت 
والتفكي���ر الحقا ف���ي الظفر 
احلذر الدفاعي سيكون شعار كاظمة واجلهراء اليومبالكأس وم���داواة جراحهما 

األصفر يواجه »ذات رأس« بالدور الثاني في »اآلسيوية«

إبراهيم: احلد استحق الفوز

الفوز بسبب ارتكابنا للكثير 
من األخطاء التي أثرت علينا 
ومنح����ت الفرص����ة للفريق 
املقاب����ل كي يحقق الفوز ولم 
يقدم العبونا مستوى جيدا 
ألنهم كانوا متعبني بس����بب 
التي  كثرة وأهمية املباريات 

خاضوها أخيرا.

وأضاف »خس���رنا في 
اليوم حافظنا على  املباراة 
صدارة ترتيب املجموعة، وقد 
قمنا بإراحة بعض الالعبني 
البدالء مستوى  حيث قدم 
جي���دا وصنعوا العديد من 
التس���جيل، ولكننا  فرص 
أخفقنا في االس���تفادة من 
هذه الفرص لنسجل املزيد 

من األهداف«.
من جانبه قال مدرب احلد 
البحريني خليفة الزياني إن 
املباراة كانت مفتوحة ولهذا 
شهدنا تسجيل خمسة أهداف، 
حاولنا ما بوسعنا االستفادة 
من الف����رص التي س����نحت 
لنا، وقد جنحنا في تسجيل 
ثالثة أهداف منحتنا الفوز في 

املباراة.
وأشار إلى أنه بعد تسجيل 
الهدف الثالث طلب من الالعبني 
أال يتقدموا إلى األمام كثيرا، 
ألننا كنا نريد احملافظة على 
تقدمنا، واآلن س����نحاول ما 
بوس����عنا معاجل����ة األخطاء 
الدفاعية التي ارتكبناها والتي 
تسببت في دخول هدفني في 

مرمانا.

متصدر ملجموعته وحس����ب 
قوانني االحتاد اآلسيوي فإن 
املتصدر في املجموعة يكون 
له األفضلية للعب على أرضه 

في هذا الدور.
م����ن جهت����ه ق����ال مدرب 
القادس����ية الوطن����ي محمد 
إبراهي����م إن احلد اس����تحق 

عبدالعزيز جاسم

باشر الفريق األول لكرة 
القدم في القادسية تدريباته 
اليومية على ستاد محمد احلمد 
بعد عودته أمس من البحرين 
بعد أن خاض مباراته األخيرة 
في دوري املجموعات ضمن 
منافس����ات املجموعة الثالثة 
لكأس االحتاد اآلسيوي والتي 
كانت أمام احل����د البحريني 
وتعرض فيها األصفر للخسارة 
2-3 وهي الثانية هذا املوسم 
في جميع املسابقات الرسمية، 
حيث لم يخسر في كأس سمو 
ول����ي العهد الذي ن����ال لقبه 
وكذلك في الدوري الذي بات 
قريب����ا منه ومتكن من الفوز 
على الفحيحيل 3-1 في ربع 

نهائي كأس سمو األمير.
وسيواجه األصفر في 13 
أو 14 ماي����و املقبل ذات رأس 
األردني وصي����ف املجموعة 
الثاني  ال����دور  الثانية ف����ي 
لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
والتي س����تقام بنظام خروج 
املغلوب من مب����اراة واحدة 
تقام في الكويت ألن القادسية 

القادسية لم يظهر مبستواه املعهود أمام احلد

سيواجه الرفاع البحريني في الدور الثاني لكأس االحتاد اآلسيوي

ين »فقط« لفنجاء الكويت لردّ الدَّ

فنجاء الكويت

 beIN HD 6 - الساعة 5

عبدالعزيز جاسم

يدخل الكوي����ت مواجهة اليوم أمام 
فنجاء العماني على ملعبه في اجلولة 
األخيرة ضمن منافسات املجموعة الثانية 
لدور املجموعات بكأس االحتاد اآلسيوي 
وهو يعلم متاما أن املباراة بكل املقاييس 
س����تكون حتصيل حاصل بالنسبة له 
ألنه من اجلولة املاضية ضمن التأهل 
ومعها صدارة املجموعة كما أنه تعرف 
على منافس����ه في الدور الثاني والذي 
سيكون أمام الرفاع البحريني وصيف 
املجموعة الرابعة ف����ي 14 مايو املقبل 
لذل����ك لن يكلف األبيض عناء نفس����ه 
ويجهد العبيه من أجل مباراة رسمية 
بأجواء ودية وتنتظره مباراة حاسمة 
في الدوري أمام الس����احل في اجلولة 
األخيرة والت����ي يحتفظ فيها األبيض 
ببصيص األمل باحلف����اظ على اللقب 
في حال خس����ارة القادسية من النصر 
املباراة  الساحل، وتعتبر  وفوزه على 
مهمة بالنسبة لفنجاء ألنه قد يتأهل في 
حال الفوز وخسارة أو تعادل النجمة 
اللبناني مع اجليش الس����وري اللذين 

سيلعبان في نفس التوقيت.
ومن املتوقع أن يشرك مدرب الكويت 
الروماني إيوان مارين تشكيلة من العبيه 
البدالء واملوقوفني حتى يريح باقي العبيه 
الس����احل وكذلك  األساسيني ملواجهة 

ملباراة الساملية 29 الشهر اجلاري في 
إياب ربع نهائي كأس االحتاد اآلسيوي، 
وستكون مش����اركة كل من البرازيلي 
روجيريو واإليراني جواد نيكونام مؤكدة 
كونهما موقوفني بسبب حصولهما على 
البطاقة احلمراء ولن يشاركا في مواجهة 
الساحل كما سيشارك وليد علي أيضا 
لكي يعطي قوة خلط الوسط الذي لن 
يشترك فيه أي العب أساسي، ويحاول 
اجلهاز الطبي لألبيض جتهيز املصاب 
عبدالهادي خميس بأسرع وقت ممكن 
والذي من املتوقع أن يغيب عن املباراة 

بصورة شبه أكيدة.
وعلى الرغم من أن املواجهة ال تعني 
للكويت الكثير إال أن ذلك لن يردعه عن 
مواصلة هوايته بتحقيق االنتصارات، 
كما أنه سيلعب بأريحية عكس املنافس 
ما يعني أن األبيض سيهاجم حتى يثبت 
للجميع أنه قادم بقوة لالحتفاظ بلقبه 

اآلسيوي.
وعلى اجلهة األخرى يدرك فنجاء أنه 
عندما حقق الفوز على الكويت في الذهاب 
2-1 لم يكن األبيض في مستواه وانه 
كان يعيش حتت الضغوطات فاستغل 
ظروفه لذلك سيحاول الفريق العماني 
أن يقاتل م����ن أجل الفوز اليوم والذي 
سيكون أهم بكثير من باقي املباريات 
األخرى، وميلك فنجاء العديد من الالعبني 
املميزين القادرين على حتقيق الفوز.

             ُكن 
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