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يواجهان المحرق والرفاع ضمن دوري أبطال الخليج

العربي والكويت لتذوق »الحلوى البحرينية«
مبارك الخالدي - عبداهلل العنزي

يسعى العربي الى تأكيد احقيته 
بصدارة املجموعة االولى لدوري 
ابطال اخلليج عندما يس����تضيف 
ش����ريكه ف����ي الص����دارة احملرق 
البحريني على ستاد صباح السالم، 
الترتيب بثالث  العربي  ويتصدر 
نقاط وبفارق االهداف عن احملرق 
ال����ذي يحمل الرصيد ذاته بعد ان 
حقق الفريقان الفوز في اجلولتني 
الش����باب  االول����ى والثانية على 

االماراتي.
»االخضر« يدخل اللقاء بحسابات 
مختلفة، فالفريق يعاني اصال من 
الغياب القسري لكل مهاجميه خالد 
خلف وخالد عبدالقدوس وحسني 
املوسوي وجراح الزهير لالصابة 
وحم����د احلربي لع����دم قيده في 
القائمة اخلليجية، لذلك ستكون 
مهم����ة املدرب الكروات����ي دراغان 
سكوس����يتش معقدة للبحث عن 
مهاجمني جدد للفريق، ولعل اخليار 
االبرز هو االستعانة بعلي اشكناني 
للعب بهذا املركز مع وجود الشاب 
فهد باشا الذي قد يأخذ فرصته في 

لقاء اليوم كاملة ومنذ البداية.
ولع����ل اكثر نق����اط القوة في 
العربي هذا املوسم وجود مدرب 
على قدر كبير من املهارة التكتيكية، 
فسكوسيتش جنح في طبع بصمته 
وبجدارة مع الفريق هذا املوسم، 
ال����ى ان يأخذ  وامل����درب بحاجة 
فرصته حتى ن����رى العربي يقدم 
مستوى جيدا في منافسات املوسم 

احلالي.
في املقاب����ل، فإن احملرق ميلك 
القدرة على حتقيق نتيجة ايجابية 
ملا ميلكه الفريق من عناصر دولية 
والعبني محترفني بامكانهم جعل 
املوازين ملصلحة الفريق »االحمر«، 
ولن يؤثر كثيرا غياب املدرب القدير 
سلمان الش����ريدة وعدم مرافقته 
للفري����ق الذي اس����تطاع حتقيق 
الفوز في مباراته االخيرة ببطولة 
الدوري في غياب الش����ريدة على 

املنامة بهدفني دون مقابل.
وتضم تش����كيلة احملرق عددا 
كبيرا من االس����ماء البارزة، ففي 
حراسة املرمى هناك الدولي سيد 
محمد جعفر وابراهيم املشخص 
والبرازيلي جوليان����و دي باوال 
وصادق جعفر للدفاع وللوس����ط 
يوجد محمود عبدالرحمن »رينغو« 
الذي يعلم الكثير عن العربي، حيث 
كان يلعب مع القادس����ية املوسم 
الدوسري وسيد  املاضي، وراشد 
محمود جالل وحسني علي وعبداهلل 

الدخيل والبرازيلي ريكو.

الكويت بضيافة الرفاع

وفي مباراة ثانية، يحل الكويت 
ضيفا على الرفاع في ستاد البحرين 
الوطني في اطار اجلولة االخيرة في 
املجموعة الرابعة وسيكون اللقاء 
صعبا عل����ى الفريقني حلاجة كل 
منهما للفوز اذا ما اراد تعزيز آماله 
بخطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي 

للبطولة.
ويخ����وض االبي����ض اللق����اء 
ورصي����ده خال م����ن النقاط بعد 
خسارته من الوصل االماراتي 1 � 

2 بينما ميتلك الرفاع نقطة واحدة 
اثر تعادله مع الوصل 2 � 2.

ويدخل الكويت املباراة منتشيا 
بعد النجاح الكبي����ر الذي حققه 
النهائية لكأس  املب����اراة  ببلوغه 
االحتاد اآلسيوي بعد فوزه املستحق 
على فريق ساوث تشاينا في عقر 

داره بهدف دون مقابل.
ويعتمد اجلهاز الفني لالبيض 
بقي����ادة الوطني محم����د عبداهلل 
ومساعده راشد بديح على املعنويات 
العالية لالعبني وعودة الثقة للفريق 
بعد ان عاد الى نغمة االنتصارات 
بفضل االنسجام التام بني خطوطه 
الثالثة والتوظيف الصحيح لالعبني 
داخل امللعب الذي اثمر ايجاد توازن 
في االداء افتقده االبيض في بداية 

مشواره بالبطولة.
ويجيد الكويت التسجيل عبر 
الكرات الثابتة والركنية املوجهة 
كأحد احلل����ول الناجعة في احلك 
الى احلركة عبر  الظروف اضافة 
االطراف لوليد علي او االختراقات 

الطولية للعجمي.
والش����ك ان الفوز اليوم يعزز 
ثقة الالعبني في انفسهم ويؤهلهم 

نفسيا خلوض النهائي اآلسيوي 
املرتقب.

في املقابل، يدخل الرفاع اللقاء 
مدفوعا بذات اآلم����ال يعززها ان 
املباراة على ارضه وبني جماهيره 
واجله����از الفني للفري����ق بقيادة 
البرتغالي جاريدو ليس غريبا عن 
الكرة الكويتية ويدرك مكامن القوة 
والضعف في االبيض بحكم عمله 
في الكوي����ت مدربا الندية كاظمة 
والقادسية، كما انه ميتلك مجموعة 
من الالعب����ني املميزين حقق بهم 
انتصارين في الدوري البحريني 
على حساب الشباب 2 � 0 واملنامة 
3 � 2، ويض����م الرفاع في صفوفه 
الدول����ي اس����ماعيل عبداللطيف 
العب العربي الس����ابق الى جوار 
عبدالرحمن مبارك وعلي عيسى 
وكذلك البرازيلي تيتينهو في الدفاع 
واخلبرة احمد مطر والكاميروني 

مصطفى مختار في الوسط.
ويدير اللقاء طاقم حتكيم عماني 
مكون من ابراهيم احلوسني للساحة 
ويعاون����ه على اخلطوط س����الم 
الراشدي وسالم البطاش ويراقب 

اللقاء االماراتي بدر البدري.

فهد الفهد سيعود للمشاركة مع كاظمة

الكويت والعربي في اختبار بحريني

المحرقالعربي

5:45

ART سبورت 5

الكويتالرفاع

6

ART سبورت 6

مواجهتان بين »األبيض« والرفاع
التق��ى الكويت والرفاع مرتني فقط في مس��ابقة دوري 
أبطال العرب 2003 بنس��ختها األولى وكان اللقاءان )ذهاب 
وإياب( في ال��دور األول، حيث جرى اللقاء األول بالبحرين 
وانتهى بفوز الرفاع 4 � 2، س��جل للرفاع الليبيري جيمس 
ديبا وطالل يوسف )هدفان( وعبداهلل املرزوقي الذي يلعب 
حاليا لنادي الكويت، بينما سجل للكويت اليساندرو وخالد 
اجلار اهلل ام��ا لقاء االياب ففاز الكويت بهدفني نظيفني عبر 

دينيس ليتأهل الكويت للدور الثاني.

االتفاق يستضيف العروبة والنصر يطمع بالخور
يحل العروبة العماني في ال� 7:45 مساء 
اليوم في الدمام ضيفا على االتفاق في أول 
لقاءاتهما معا ضمن املجموعة الثالثة ضمن 
بطولة األندية اخلليجية ال� 25 لكرة القدم التي 
تضم معهما قطر القطري متصدر املجموعة. 
ويلعب االتفاق املستضيف اللقاء وله نقطة 
واحدة فقط من لقاءين امام قطر وباتت فرصته 
صعبة في التأهل عن املجموعة، حيث يحتاج 
الى الف���وز اليوم ولقاء اإلياب امام العروبة 
مقاب���ل تعادل قطر امام العروبة في لقائهما 

املقبل ايابا.

وفي الرياض يلع���ب النصر امام اخلور 
القطري ف���ي ال� 7:45 مس���اء وهو متصدر 
للمجموعة التي تض���م معهما فريق صور 
العماني وسيؤهل الفوز النصر للتأهل عن 
املجموع���ة دون النظر لبقية اللقاءات اذ في 
رصيده حاليا 4 نقاط ولن يستطيع منافسه 
صور جتاوزها في حال وصول النصر الى 
7 نقاط اذ في حينها سيتعادالن في النقاط 
ثم ينظر الى لقاءي الفريقني حس���ب نظام 
البطولة وبحكم ان النصر كسب صور ذهابا 

في عمان فإنه يتأهل عن املجموعة.

محمد العدواني

حّمل الجهاز الفني والالعبين مسؤولية الهزيمة أمام الشباب

العدواني: سعيد آخر صفقات النصر
عبدالعزيز جاسم

اكد مش���رف فري���ق النصر 
محمد العدواني ان صفقة انتقال 
العب القادس���ية ضاري سعيد 
العنابي س���تكون األخيرة  الى 
للنص���ر محليا بس���بب اكتمال 
العدد املسموح به من قبل االحتاد 
وهو 30 العبا في القائمة، وسبق 
للنصر ان ضم العب الس���املية 
السابق سعود سويد، مؤكدا ان 
الى تدريبات  سعيد س���ينضم 

الفريق مطلع االسبوع املقبل. 
وعن هزمية العنابي االخيرة 
امام الش���باب في كأس االحتاد 
قال العدواني انها كانت مستحقة 
بسبب بعد الالعبني عن مستواهم 
احلقيق���ي والذي���ن يجب عدم 
حتميلهم املسؤولية وحدهم بل 
يتحمله���ا ايضا اجلهازان الفني 

مقصيد: التقدم خطوة لألمام
حث الع���ب العربي علي مقصيد زمالءه في الفريق على تقدمي 
افضل العروض في مب���اراة اليوم من اجل حتقيق الفوز والتقدم 
خطوة الى االمام نح���و خطف بطاقة التأهل الى الدور الثاني من 
البطولة، مضيفا ان فريق احملرق عريق على املس���توى اخلليجي 

وال ميكن االستهانة به.

حافظ: األخضر جاهز
وندرك قوة المحرق

اكد مش���رف العربي عبدالنبي حافظ ان االخضر جاهز ملباراة 
اليوم وان الغيابات مقتصرة فقط على العبي خط الهجوم، مضيفا 
ان العرب���ي ال يتأثر بأي العب مهما كان حجم ثقله فاالخضر مبن 

حضر.
وبني ان االخضر يدرك مدى قوة احملرق وما يضمه من العبني 
دولي���ني ومحترفني على طراز عال ه���ذا باالضافة الى ان الفريق 
البحرين���ي ميلك افضلية للعبه 4 مباريات في الدوري البحريني 

املمتاز.

منع إدخال الزجاجات
الغازية واألعالم

أك���د رئيس جلنة العالقات العامة واالعالم في العربي علي 
اتش، أن اللجنة تعمل لتفادي األخطاء والسلبيات التي حصلت 
في مباريات س���ابقة.وقال ان التعليمات سوف تصدر بتحديد 
دخول اجلماهي���ر عبر بوابات مخصصة وعدم الس���ماح لهم 
بحم���ل املفرقعات أو قناني املي��اه وعل���ب البيبس���ي وعصى 
األعالم حسب اجتماع اللجنة الفنية والتي حضره ممثل اللجنة 
االنتقالية والط���وارئ الطبي���ة والق���وات اخلاص���ة ومراق���ب 

املب���اراة.
وأكد اتش للجماهير اهمية احلرص على التش���جيع الالئق 
بس���معة العربي والوقوف خلفه ف���ي مباراته اليوم، حيث ان 
اللجنة أيضا س���وف تنسق مع اللجنة األمنية في حفظ األمن 
داخل املنصة الرئيسية، وانسيابية دخول وخروج اجلماهير 
عند امتالء املدرجات بالع���دد الزائ���د ونقلهم الى املدرج����ات 

األخ��رى.

أزرق الناشئين للتأهل أمام أفغانستان
يخوض املنتخب الوطني للناشئني مباراته األخيرة أمام نظيره 
االفغانستاني في اخلامسة عصر اليوم ضمن منافسات املجموعة 
الثالثة للتصفي���ات التمهيدية لكأس آس���يا، والتي تضم كل من 
اوزباكستان والسعودية وباكستان. ويسعى أزرق الناشئني إلعالن 
تأهله رسميا عندما يحصد نقاط لقاء اليوم والذي لن يكون سهال 
حيث يحاول الفريق اخلصم تقدمي نفسه بالصورة الالئقة في ختام 
منافسات املجموعة الثالثة مما سيجعل مهمة جنوم منتخبنا الوطني 
صعبة جدا. ويدخل األزرق وفي جعبته س���ت نقاط متساويا مع 
املنتخب السعودي برصيد النقاط ويحرص الفريقان على حصد 
النقاط الثمينة ليحتال املركز الثاني وخطف احدى بطاقتي التأهل 

وعدم اللجوء للمفاضلة عن طريق أفضل ثالث في املجموعات.
عموما العبو ازرق الناشئني جاهزون متاما للمواجهة اليوم بل 
يعيشون أفضل حاالتهم الفنية واملعنوية السيما عقب التغلب على 
خصمهم التقليدي في لقاء صعب للغاية. ويعّول الوطني عبدالعزيز 
الهاجري مدرب املنتخب على الروح القتالية واملعنويات املرتفعة 
لدى العبيه الذين حفظوا ادوارهم املطلوبة سواء بالتكتيك الدفاعي 
او الهجومي ويبدو أن اجلهاز الفني سيستمر بنفس الطريقة التي 
انتهجها في املباراتني السابقتني امام منتخب باكستان والسعودية 
وذلك في تأمني املنطقة الدفاعية من وسط امللعب واالعتماد على 
بناء الهجمات السريعة بالناحية اليسرى التي سينفذها الالعبان 
عبداهلل السبيعي وسعود اديليم لالستفادة من انطالقتهما للمساندة 

املهاجمان مرزوق العجمي ومحمد الفهد.

آمال  ان  الى  واالداري، مش���يرا 
النصر باتت شبه مستحيلة في 
التأهل الى الدور الثاني بعد ان 
تلقى خسارتني في املسابقة ولكن 
الفريق س���يجتهد ويقدم كل ما 

عنده ويثبت للجميع املستوى 
احلقيقي للنصر.

البرازيلي  وبني ان احملترف 
رودريغو س���وزا في حاجة الى 
الراحة بعد االصابة التي حلقت 
به في رأسه خالل مباراة الشباب 
ونقل على اثرها الى املستشفى، 
مبينا ان االصابات كانت كبيرة 
في صفوف الفريق وكان آخرها 
الذي  البرازيلي جوني ليناردو 
شارك في الش���وط الثاني رغم 
االصابة وس���جل هدفا. وأشاد 
العدوان���ي مبس���توى امل���درب 
البرازيلي مارس���يلو كابو الذي 
الالعبني بحيادية  يعامل جميع 
ودون تفرقة كما انه دائما قريب 
من جميع الالعبني، مشيدا بطريقة 
تدريب���ه وفك���ره احلديث الذي 

ستظهر نتائجه قريباً.

إعارة مارسيلو كانت شرطًا لتخفيف العقوبة عنه

األمير هنأ الفهدبجائزة محمد بن راشد:
فوزكم تقدير من األوساط الرياضية لجهودكم

الفهد يعود إلى كاظمة قريباً

مبارك الخالدي
بات في حكم املؤكد ان يعود 
مهاجم نادي كاظمة فهد الفهد 
الى املالعب بعد صدور  قريبا 
قرار اللجنة االنتقالية الوشيك 
التي طالت  لالكتفاء بالعقوبة 
الفائت  الالعب م���ن املوس���م 
وحرمت البرتقالي من جهوده 

للموسم اجلاري.
اللجنة  واكد احد اعض���اء 
الكشف  الذي رفض  االنتقالية 
ع���ن اس���مه ان املوقف االخير 
للن���ادي املتعلق باعارة مدرب 
املرم���ى للبرتقالي قد  حراس 
س���اهم في دفع االمور باجتاه 
احلل مبا يضمن عودة الالعب 

الى ناديه واالكتفاء مبا  قريبا 
نفذه من عقوبة.

مس���ؤولي  ان  واض���اف 
البرتقالي سبق ان تقدموا بعدة 
كتب للتظلم من قرار االيقاف 
الذي اصدرته اللجنة االنتقالية 
السابقة كعقوبة تأديبية ملا بدر 
من الالعب من سلوك مرفوض 
اثارة املوضوع مجددا  وقد مت 
م���ع االنتقالي���ة احلالية ابان 
املفاوض���ات املتعلق���ة باعارة 
امل���درب البرازيلي مارس���يلو 
للمنتخب كمدرب حلراس املرمى 
في املرحلة احلالية نظرا للحاجة 
اليه االم���ر الذي جعل وجهات 
النظ���ر متقاربة حيال االكتفاء 

مبا مضى م���ن عقوبة تقديرا 
للموقف االيجابي لكاظمة جتاه 

املنتخب.
اللجنة  اجلدير بالذك���ر ان 
االنتقالية السابقة قد اصدرت 
ق���رارا يقضي بعقوب���ة الفهد 
بااليقاف س���نة ميالدية كاملة 
وغرامة 1500 دينار على خلفية 
تقرير حكم مباراة فريقه امام 
الذي  العنزي  القادسية ناصر 

رفعه للجنة املسابقات.
وكان الفهد قد بدر منه سلوك 
غير اخالقي جتاه احلكم ورفضه 
اخلروج من امللعب ملدة 10 دقائق 
اثر طرده بعد االعتداء على العب 

القادسية مساعد ندا.

الشيخ احمد الفهد

بعث صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحم����د ببرقية تهنئ���ة ال����ى نائ����ب رئيس 
مجل�������س ال����وزراء للش����ؤون االقتصادي���ة 
التنمي���ة ووزير  الدول����ة لشؤون  ووزي����ر 
الدول����ة لش����ؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد، 
عب���ر فيه���ا سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
حصوله على جائزة أفضل شخصية رياضية 
عربية في ال����دورة األولى جلائزة محم���د بن 
راشد لالب���داع الرياضي تقديرا ملا يحظى به 
من تقدير في األوساط الرياضية وما حقق���ه 
من اجنازات هيأته للفوز بهذا اللقب الرياض��ي 
الرفي�ع. متمنيا سموه له دوام التوفيق خلدمة 
الوطن العزيز، ورفع رايته في مختلف احملافل 

الدولي��ة.
كما بعث س����مو ولي العهد الش����يخ نواف 
األحمد وس����مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

إشادة كبيرة بفوز الفهد
كأفضل شخصية رياضية عربية

أش���اد رئيس مجلس االدارة ومدير 
عام الهيئة العامة للش���باب والرياضة 
فيصل اجلزاف بفوز نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لش���ؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ احمد فهد بجائزة 
الش���خصية الرياضية العربية لالبداع 

الرياضي.
وقال ان فوز الفهد مدعاة فخر جلميع 
الرياضيني الكويتي���ني مقدما التهنئ���ة 
له نياب���ة ع���ن جمي����ع منتس���ب���ي 

الهيئ����ة.
وأضاف اجلزاف ان الفوز في الدورة 
األولى جلائزة محمد بن راشد آل مكتوم 
لالبداع الرياضي جاء نتيجة جهد وعطاء 
كبيرين ولس���نوات طويلة قدم خاللها 
الفهد أروع األمثلة ف���ي خدمة بلده في 

املجال الرياضي.
وأش���ار الى ان عطاء الفهد امتد الى 
افاق عربية وآس���يوية من خالل توليه 
عدة مناص���ب منها املجل���س األوملبي 
اآلس���يوي واالحتاد اآلسيوي لكرة اليد 
مشددا على أنه جنح في قيادتها بشكل 
مميز نظرا المتالك����ه شخصية قيادية 

فذة ساهمت في ارتق����اء الرياض����ة في 
ق����ارة آسي��ا.

من جهته اكد أمني سر اللجنة األوملبية 
عبيد العنزي أن فوز الشيخ أحمد الفهد 
»لم يكن غريبا على اإلطالق« ملا قدمه من 
خدمات كبيرة للرياضة الكويتية والعربية 

واآلسيوية على حد س���واء.
وقال العن���زي ان الفهد الذي يرأس 
اللجنة األوملبية الكويتية مازال يخصص 
وقتا كافيا ملتابعة هموم الرياضة الكويتية 
بالرغم من مشاغله الكبيرة بحكم منصبه 
السياسي مبديا سعادته وجميع اعضاء 

اللجنة بالفوز الكبير.
وأكد رئيس احتاد االسكواش حسني 
مقصيد أن فوز الفهد باجلائزة دليل على 
انه م���ازال القيادي الرياضي األول على 
املستويني العربي واآلسيوي فضال عن 
كونه شخصية سياسية مرموقة وقال 
مقصيد انه مبثابة »مدرس���ة في االدارة 
تعلمنا منه���ا الكثير« حيث تتلمذ على 
يدي���ه كثير م����ن القي���ادات الرياضية 
احلالية كما انه يولي اهتماما شخصيا 
لالرتق���اء بااللعاب الفردي�������ة منه����ا 

واجلماعي����ة.


