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النجمةالقادسية
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الكويت الرياضية

القادسية رغم الصعاب يسعى إلى تخطي النجمة

فهد الدوسري
يستهل القادسية مشواره في 
بطوله كأس االحتاد اآلسيوي 
لهذا املوسم عندما يستضيف 
النجمة اللبناني الليلة على ستاد 
محمد احلمد ضمن منافس���ات 
املجموع���ة الرابعة التي تضم 
ال���ى جانبهم���ا فريقي االحتاد 
الس���وري وكينغفيشر ايست 
بنغال الهندي اللذين يتقابالن 
اليوم أيضا عل���ى ملعب يوبا 

بهاراتي كريرانغان.
وقد تشهد املباراة فترات جس 
نبض كثي���رة على اعتبار انها 
املباراة االفتتاحية في مشوارهما 
بالبطولة والتي يسعى القادسية 
ان تظل بالكويت بعد ان ظفر 
األبيض بنسختها االخيرة على 

حساب الكرامة السوري.
ويأم���ل األصف���ر اخلروج 

الغيابات  وفي ظ���ل ه���ذه 
الكبيرة يج���د املدرب الوطني 
محمد ابراهيم صعوبة في إيجاد 
التوليفة املناسبة خلوض هذا 
اللقاء امله���م رغم وجود صف 
ثان جيد بإمكانه س���د النقص 
ولكن التخ���وف الذي يعتري 
اجله���از الفن���ي ان التغييرات 
ستكون بنسبة كبيرة األمر الذي 
قد يصيب األصفر بهبوط في 
مستواه الفني الذي لم يكن مقنعا 
لعدد كبير من متابعي الفريق 
في اجلوالت ال� 4 األخيرة من 
الدوري املمتاز التي فقد خاللها 
الفريق صدارته للدوري لصالح 
فرق الكويت. عالوة على احلالة 
النفسية الصعبة والتي يدخل 
بها اجلنرال محمد إبراهيم بعد 
ان طالب مجلس االدارة بإعفائه 
من تكمله املشوار بعد مباراته 

متخم بالنج���وم من أصحاب 
املهارات الفنية العالية.

وفي اجلبهة األخرى يسعى 
النجمة الى تسجيل بداية قوية 
في البطولة أمال في اس���تغالل 
الظروف التي مير بها القادسية، 
علما ان النجمة عانى في الفترة 
االخيرة في الدوري احمللي ايضا 
وتراجع الى املركز الثالث بعد 
س���قوطه املفاجئ ام���ام املبرة 
1 � 3 اجلمع���ة املاض���ي، وبات 
يتخلف بفارق نقطتني عن العهد 

املتصدر.
ويعتمد النجمة على قائده 
عب����اس عطوي والس����نغالي 
ماكيتي ديوب متصدر ترتيب 
ب� 18  اللبناني  الدوري  هدافي 

هدفا من 14 مباراة.
ويقود الفريق املدرب اميل 
رستم الذي أكد ان النجمة يسعى 

بنتيجة ايجابية من لقاء اليوم 
كون���ه الظهور االول له وحتى 
يحافظ على حظوظه قويه في 
الدور االول واملنافسة  تخطي 
بقوة عل���ى البطولة، ويعاني 
القادسية غياب عدد كبير من 
املنتخب  الى  العبيه املنضمني 
الوطني في معسكره االعدادي 
الع���ني االماراتية  في مدين���ه 
اس���تعدادا للمباراة املهمة امام 
عمان 3 مارس املقبل في ختام 
التصفيات املؤهلة لكأس آسيا 
2011 في قطر، وهم احمد عجب 
العنزي  وبدر املطوع وحم���د 
وحس���ني فاضل ومحمد راشد 
العامر وصالح الشيخ  وطالل 
فضال عن غياب الثالثي املصاب 
نهير الشمري وفهد االنصاري 
الس���وري فراس  واحملت���رف 

اخلطيب.

االخيرة بالدوري رغم فوزه.
وستكون املباراة فرصة جيدة 
لعدد من الالعبني الذين لم يجدوا 
فرصة إلثبات وجودهم وأحقيتهم 
باملشاركة في الفريق األساسي 
نظرا ألن األصفر هذا املوس���م 

لتحقيق بداية قوية في الكويت 
أمال في استعادة الفريق توازنه 
وهيبته التي س����تكون بشكل 
اكبر اذا ما جاءت على حساب 

فريق كبير مثل القادسية.
وشدد رستم على ضرورة 
نس����يان ما حصل ف����ي لبنان 
املقبلة  املباراة  والتركيز على 
كونها امام الفريق األصعب في 

املجموعة.
النجمة باعا طويال  وميلك 
في املسابقة فقد تأهل الى الدور 
النهائي عام 2005 وخسر أمام 
ضيفه الفيصلي األردني 0 � 1 
ذهابا وعلى أرضه 2 � 3 إيابا، 
كم����ا تأهل الى نص����ف نهائي 
نسختي 2006 عندما خرج امام 
احملرق البحريني و2007 قبل 
ان يخرج امام ش����باب األردن 

األردني.

في أول ظهور له في كأس االتحاد اآلسيوي

 )هاني الشمري(مدرب النجمة اميل رستم ومساعده حسن أيوب بني الالعبني خالل التدريب

فهد العنزي التحق بصفوف كاظمة في دمشق قادما من العني

القادسية يعول كثيرا على العاجي إبراهيما كيتا في ظل النقص احلاد في صفوفه

كاظمة في مهمة صعبة أمام الجيش في دمشق
 يقص كاظمة شريط مشاركته في كأس االحتاد اآلسيوي عندما يحل 
ضيفا على اجليش السوري في مباراة صعبة على ستاد العباسيني 

في دمشق ضمن منافسات املجموعة الثالثة من الدور االول.
ويعد اللقاء هو االول بني الفريقني اللذين لم يسبق الي منهما ان 
واجه اآلخر، علما ان مجموعتهما تشهد مباراة اخرى جتمع بني العهد 

اللبناني وضيفه ناساف االوزبكستاني في بيروت اليوم ايضا.
وال تعتبر مهمة كاظمة سهلة، النه يواجه فريقا متمكنا وعريقا 
متس���لحا بعاملي االرض واجلمهور، اال ان ما يصب في صاحله هو 
عامل الضغط النفسي الذي يقع على كاهل اصحاب الضيافة املطالبني 
بالف���وز. وهذه احلقائق قد ال جتعل »البرتقالي« مرتاحا او يس���لك 
دربا مفروش���ا بالورود النه مطالب ببداية صحيحة امام احد اقوى 

االطراف في املجموعة.
وعادة ما تكون املباريات االفتتاحية صعبة على طرفيها وهذا ما 
ينطبق على لقاء اليوم، وهو امر يدركه جيدا املدرب الروماني ايلي 
بالتشي الذي سيكون مجبرا على ان يتعامل مع العبيه نفسيا اكثر 

من اجلانب الفني الذي وضع ملساته االخيرة عليه.
ويضع بالتشي جملة من الضوابط واملتطلبات امامه، ومنها ان 
يعود من دمش���ق بنتيجة ايجابية خصوص���ا ان فريقه مقبل على 
مباريات اصعب ان كان في البطولة اآلسيوية او الدوري املمتاز، الن 
كاظم���ة ينافس على اللقب ويحتل مركزا متقدما، في حني ان فرصه 

جيدة في الكأس القارية.
وال شك ان بالتشي استقر على خطته التكتيكية وتوزيع مراكز 
العبي���ه وتبقى املهمة عل���ى عاتق هؤالء ف���ي ارض امللعب، ومنها 
امتصاص اي اندفاع للفريق الس���وري من���ذ البداية خصوصا من 

الناحية الهجومية.
وتبقى املهمة االولى او املباراة االفتتاحية مفترقا حاسما لكاظمة، واي 

جناح فيها يعد كسبا كبيرا لنصف املعركة في مهمته االسيوية.
ومن املفترض ان يك���ون فهد العنزي العب البرتقالي واملنتخب 
الوطني قد وصل الى دمش���ق امس للمشاركة في املباراة، قادما من 
مدينة العني حيث يعس���كر االزرق. اما زميله يوس���ف ناصر، فلم 

يحضر الصابته بوعكة صحية.

ابراهيم: اللقاء صعب بسبب الغيابات

رستم: نطمع في تحقيق نتيجة إيجابية 

البنوان يجتمع مع الالعبين

بخيت: الخطأ ممنوع 

اهتمام إعالمي بوفد البرتقالي

أكد مدرب القادسية محمد إبراهيم على صعوبة اللقاء بسبب 
الغيابات العديدة في صفوف الفريق، مشيرا إلى أنه يعمل على 

جتهيز 30 العبا من بداية املوسم حتسبا ألي ظروف طارئة.
وقال إبراهيم في مؤمتر صحافي عقد امس إن وجود العبي 
القادس���ية مع املنتخب الوطني واج���ب وطني ال يجب التأخر 

عنه. 
وأضاف أنه لم يس���ع النضم����ام أي العب من املنتخب الن 
االزرق لديه مباراة واح����دة حتسم تأهله الى كأس أسيا املقبلة، 
في حني أن القادس���ية س���يخوض 5 مب����اريات يستط�����يع 
التعويض من خاللها، موضحا أن���ه على الرغ����م من التفوق 
السابق للنجمة علينا إال أننا سنح����قق الفوز في تلك املباراة 

املهمة.
وأش���ار إلى أنه على الرغم من أن الفريق يعاني من غيابات 

عديدة، إال أننا جنهز 30 العبا من بداية املوسم.
وعن الغيابات ق���ال إبراهيم: إن الفري���ق يعانى من غياب 
8 العب���ني موجودين في صفوف املنتخ���ب الوطني، باإلضافة 
إلصابة الثالثي فراس اخلطيب ونهير الشمري وفهد األنصاري، 
موضحا أن الفريق س���يضم عددا من الالعبني أصحاب اخلبرة 

والالعبني الشباب.

 قال مدرب النجمة أميل رستم إنه قدم الى الكويت لتحقيق 
نتيجة إيجابية امام أقوى ف���رق املجموعة، موضحا أن غياب 
عناصر عديدة من القادسية ليس معناه أن االخير أصبح سهل 
املنال، النه يضم عددا من الالعبني الكبار والش���باب أصحاب 

املواهب.
وأكد أن النجمة يضم مجموعة من الالعبني املميزين يستطيعون 
حتقيق نتيجة مرضية، باإلضافة لوجود هداف الدوري اللبناني، 

السنغالي ماكيتي ديوب. 
وأوضح رستم أن نتائج القادسية في الفترة األخيرة ليست 
مقياس���ا لفوز النجمة في املباراة فلكل لقاء ظروفه، ملمحا إلى 
أنه يس���عى حلس���م البطاقة الثانية في املجموعة الى جانب 

القادسية.

عقد رئيس مجلس ادارة نادي كاظمة اسعد البنوان اجتماعا 
مع العبي »البرتقالي« عقب تدريب امس، حثهم فيه على الظهور 
بشكل مشرف خصوصا انهم ميثلون الكرة الكويتية، ووجهها 
املش���رق وليس ناديهم فقط. واكد لالعبني انه يضع كل ثقته 

بهم متمنيا لهم كل التوفيق.
وكان املدرب بالتشي اجتمع بدوره مع الالعبني قبل التدريب، 
وعرض لهم شريطا تسجيليا عن احد لقاءات اجليش االخيرة، 

وزودهم بتعليمات فنية. 

اعتبر مدير فريق كاظمة فواز بخيت ان املباراة صعبة ودقيقة 
بالنسبة للبرتقالي، واخلطأ ممنوع فيها حتى ال ينعكس سلبا 

عليهم فيما بعد.
واكد ان جهوزية كاظمة عالية للمباراة، وال توجد اصابات 
في صفوف الفريق، معبرا عن احترامه الشديد للفريق السوري 
ال���ذي ميلك تاريخا عريقا، ويعد منافس���ا دائما في البطوالت 

العربية واالقليمية.
وشدد على ضرورة ان يتحلى الالعبون بالواقعية واالصرار 

في التعامل مع ظروف املباراة والضغط اجلماهيري.
ومتنى بخيت ان تصب االمور ملصلحة كاظمة، الن الضربة 
االولى هي كسب لنصف املعركة، خصوصا ان »البرتقالي« اتى 

بحثا عن الفوز وليس عن اي شيء آخر.

حظي وفد كاظمة منذ وصوله دمشق باهتمام اعالمي كبير 
من قبل محطات تلفزة عديدة، منها قناة »اجلزيرة الرياضية« 
وقناة »الدنيا« التي بثت مساء اول من امس برنامجا خاصا عن 

اللقاء وظروفه وقدمه الزميل لطفي االسطواني.
من جانب آخر، قررت ادارة نادي اجليش ان يكون حضور 
اجلماهير الى ستاد العباسيني ملتابعة اللقاء باملجان، ووضعت 
الفتات في انحاء دمش���ق حتث اجلماهي���ر على احلضور الى 

امللعب ومؤازرة فريقها.

الكويت والنصر في مواجهة صعبة بـ »اليد«
حامد العمران

يقام اليوم اللقاء املؤجل من االسبوع 
السادس لدوري الدمج لكرة اليد حيث 
يلتقي الكويت مع النصر في السادسة 
والنصف على صالة الشهيد فهد األحمد 
في الدعية. ويحمل اللقاء أهمية كبيرة 
للفريقني حيث إن الفائز سينعش آماله 
في التأهل الى دوري الكبار الذي يضم 
الفرق الستة األولى أما اخلاسر فستضعف 
آماله. ومتثل نقطتا املباراة أهمية كبيرة 
للعنابي صاحب اخلمس نقاط ألن خسارته 
اليوم تعني انه سيضع نفسه في موقف 
محرج وسيكون حتت رحمة الفرق االخرى 
املباراة  منتظرا نتائجها، لذلك سيدخل 

وعينه على النصر ألنه وحده سيقربه 
من حجز احد املقاعد الستة.

أم���ا الكويت فس���يلعب املباراة وفي 
جعبته 7 نقاط وفي حال خسارته تبقى 
له فرصة اخرى لتحسني وضعه ألن له 
لقاء آخر مؤجل امام القادس���ية الثالثاء 
املقبل ولكن الفوز س���يجعله قريبا جدا 

من حجز مقعد مع الكبار.
وقد يغيب اليوم عن العنابي احد اهم 
عناصره وهو فيصل واصل )املصاب( وقد 
يشارك ولكنه بالطبع لن يظهر مبستواه 
الطبيعي لعدم جهوزيته وهذا ما يدفع 
اجلهاز الفني في النصر لتجهيز العب بديل 
وقد يكون محمد العازمي الذي سيلعب 

الى جانب امجد مقبل ونواف الش���مري 
وفي اجلناح يلعب علي الناهض وعلى 
الدائرة فالح الزعبي مع وجود الناشئ 
سالم الرشيدي الذي يلعب في مركز صانع 
األلعاب الى جانب مبارك القحطاني وايضا 
يوسف العنزي صاحب املهارات الفردية 
العالية فيما يحرس املرمى بحر االبراهيم 

وخلف جهيم وكالهما متألق.
وفي اجلبهة األخرى، يضم االبيض 
مجموعة كبيرة من الشباب القادرين على 
فرض اسمائهم كأساسيني في التشكيلة 
أمث���ال عبدالرحمن البال���ول وعبداهلل 
اخلميس وعبداهلل الغربللي ومشعل طه 

وهؤالء يشكلون قوة كبيرة لألبيض.

»اإلسكواش« إلى الدوحة
حامد العمران

يغادر اليوم وفد املنتخب الوطني لالس����كواش للسن العام 
وحتت 17 س����نة الى الدوحة للمشاركة في البطولة اخلليجية 
السادسة عشرة التي تفتتح غدا اخلميس وتستمر حتى األحد 
املقبل وميثل الوفد وليد الصميعي رئيسا وعبداهلل العطية مديرا 
للمنتخبات وناصر زهران مديرا فنيا الى جانب املدرب الباكستاني 
عمران خان، باالضافة الى 4 العبني للعمومي وهم عبداهلل املزين 
وسالم فايز )الساملية( وعلي الرامزي وعمار التميمي )اليرموك( 
و4 العبني حتت 17 سنة وهم: حسن عبداجلبار )الكويت( يوسف 
نزار ويوس����ف الغريب )اليرموك( وفهد الكندري )القادسية(. 
وأكد املدير الفني ناصر زهران ان املنتخبني يعتبران املرشحني 
األبرز للبطولة، وكان املنتخب قد أجرى معس����كرا خارجيا في 
القاهرة ملدة أسبوعني خاض خاللهما الالعبون مباريات قوية مع 
العبني مصريني مصنفني وهو ما ساهم في رفع املستوى الفني 
والبدني عند جميع الالعبني، مش����يرا الى ان الالعبني يعرفون 

حجم املسؤولية امللقاة على عاتقهم.
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