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العربي والسالمية لتضميد جراحهما أمام التضامن وخيطان
الجهراء يلتقي اليرموك في انطالق منافسات النسخة الـ 48 لكأس األمير

فهد الدوسري
تنطلق اليوم منافسات املجموعة 
األولى لبطولة كأس صاحب السمو 
األمير في نسختها الـ 48، وكانت 
اللجنة االنتقاليــــة املكلفة بإدارة 
شــــؤون احتاد الكــــرة قد وزعت 
الفرق الـــــ 14 الى مجموعتني جاء 
على رأس األولى القادسية كونه 
بطال للــــدوري، فيما جاء الكويت 
على رأس املجموعة الثانية كبطل 
للمســــابقة في نسختها األخيرة، 
فيما وزعت الفرق الباقية بالقرعة 
على النحو التالــــي حيث ضمت 
املجموعة األولى العربي والتضامن 
والســــاملية وخيطــــان واجلهراء 
واليرموك باالضافة للقادســــية، 
فيما ضمــــت املجموعــــة الثانية 
كال من الساحل وكاظمة والنصر 
والشباب والصليبخات والفحيحيل 

الى جانب الكويت.
وتبدأ منافسات البطولة بإقامة 
3 لقــــاءات حيث يواجــــه العربي 
التضامــــن فيما يالقي الســــاملية 
الدور  خيطان وتختتم منافسات 
لهــــذه املجموعة بلقاء  التمهيدي 

يجمع اجلهراء واليرموك.

العربي والتضامن

يدخل العربي لقاء اليوم واضعا 
في اعتباره خروجه من املنافسة 
على لقب الــــدوري املمتاز، فضال 
عــــن تلقيه هزميــــة موجعة على 
يــــد كاظمة، وهو األمــــر الذي قد 
يشعر الالعبني بضرورة التصدي 
الكبيرة  للضغوط اجلماهيريــــة 
جراء هــــذا اخلروج علــــى الرغم 
من وجود خامات جيده بالفريق، 
ويشــــكل لقاء الليلة أهمية كبرى 

لدى العرباوية الثبات تخصصهم 
في اقتحام بطوالت الكؤوس منذ 
سنوات عدة بدليل تربع األخضر 
على سجل الشرف لهذه البطولة 
الغالية بتحقيقه الفوز بها في 15 

مرة وهو رقم قياسي.
ويعول مدرب العربي الصربي 
دراغان سكوســــيتش كثيرا على 
محترفــــه الســــوري محمد زينو 
ومهاجمه الشاب حسني املوسوي 
فيما يسابق اجلهاز الطبي الزمن 
أمير  لتجهيز احملترف اجلزائري 
ســــعيود إلشــــراكه فــــي املباراة 
واالستفادة من خدماته في وسط 
امللعــــب، فيما يقود خــــط الدفاع 
أحمد الرشــــيدي، ومــــن املنتظر 
تكثيف احلمــــالت الهجومية عن 
طريق اجلبهــــة اليمنى من خالل 
انطالقات مبارك البلوشــــي فيما 
ميثل عبــــداهلل احلداد ثقال مميزا 

في خط الوسط.
فــــي املقابــــل يســــعى مدرب 
التضامن الروماني مولدوفان الى 
اصالح ما ميكن اصالحه من خلل 
أصاب محرك الفريق حيث لم يعد 
التضامن الفريق الذي يرهق الفرق 
الكبيرة وحتديدا في املوسم احلالي 
الوديع وأخذ  حيث ظهر كاحلمل 
يتلقى الهزمية تلو األخرى، ولكن 
هذا ال يعني ان الفريق سيفقد الروح 
املعنوية قبــــل املواجهة فلقاءات 
الكؤوس تختلف متاما عن مباريات 

الدوري.

السالمية وخيطان

بعد تلقيه ضربة موجعة على 
يد الكويت بهزمية مذلة 1-6 يسعى 
اجلهــــاز الفني »اجلديــــد القدمي« 

بقيادة شيخ املدربني صالح زكريا 
الذي  الســــاملية  الى مللمة شتات 
يقدم موســــما من أسوأ مواسمه 
منذ سنوات طويلة، وكان مجلس 
ادارة الساملية قد أقال اجلهاز الفني 
السابق بقياده البلجيكي توماس 
ومســــاعديه معضد محمد وعلي 
فالح بعد الهزميــــة من الكويت، 
وتعتبــــر املهمة صعبــــة للغاية 
التي يعيشــــها  الظروف  في ظل 
السماوي بشكل واضح مع نهاية 
القسم الثاني من الدوري. ويضم 
الساملية مجموعة جيدة من الالعبني 
مت االستعانة بهم من عدد من الفرق 
احمللية منهم مشاري العازمي قادما 
من كاظمة ونــــواف املطيري من 
القادسية وفرج لهيب من الكويت 
الــــى جانب العبــــي الفريق مثل 
البريكي ويوسف دندن  عبداهلل 
وجراح عبداللطيف، ومن املنتظر 
ان يركز صالح زكريا على كيفية 
انتشال الفريق من احلالة النفسية 
الســــيئة التي يعيشها جراء تلك 
الهزائم والتي لم تكن هزميته امام 
الكويــــت هي املفاجأة حيث تلقى 
رباعيــــة نظيفة قبلها من العربي 
وقبلها ثالثية من الكويت أطاحت 
به من الدور التمهيدي لبطولة كأس 
ولي العهد، وعليه فالضغوط كبيرة 
والعمل كبير والســــاملية يحتاج 
لعمل وتضحية تضاهي حجم تلك 

التحديات العادته للواجهة.
في املقابل يدخل خيطان املباراة 
واألمل يحدوه في استغالل الوضع 
الفني السيئ للساملية السيما ان 
خيطان يقــــدم عروضا جيدة في 
دوري الدرجة االولى حيث يحتل 
الفريق املركز الثاني بـ 24 نقطة 
وبفارق 3 نقاط فقط عن الساحل 
املتصدر بـ 27 نقطة، وإذا ما متكن 
ابناء خيطان مــــن حتقيق الفوز 
وتعميــــق جراح الســــاملية فانها 
ستكون مبثابة دفعة معنوية مميزة 

خليطان نحو دور الثمانية.

الجهراء واليرموك

وفي لقــــاء اجلهراء واليرموك 
يحتل الفريقان في دوري الدرجة 
األولى املركزيــــن الثالث والرابع 
برصيــــد 23 و17 علــــى التوالي، 
وتختلف مباريات الكؤوس بطبيعة 
احلال عن غيرها ويعتمد اجلهراء 
على حتركات البرازيليني توبانغو 
وويلسون ودعم مستمر من عادل 
حمود ومحمد دهش، فيما يقود خط 
وسط اليرموك ماجد خزمي وفي خط 
املقدمة هاشم الرامزي ورودريغو 
داكوستا ومهند االنصاري من اجلهة 
اليسرى، وسيلتقي الفائز القادسية 

كأس سمو األميرفي دور الثمانية.

تلق��ت اللجنة االنتقالية كتابا من الديوان االميري يتضمن 
موافقة صاحب الس��مو االمير على اقامة املباراة النهائية على 
كأس س��موه 17 مايو املقبل، واالس��رة الكروية اذ تعتز بهذه 
املوافقة السامية لتتمنى لسموه موفور الصحة والعافية ليبقى 
ذخرا للوطن واملواطنني، متمنني ان يكون هذا النهائي عرس��ا 

كرويا يتناسب واملكانة الغالية لسموه في قلوب اجلميع.

النهائي 17 مايو

اليوسف: األزرق يلتقي »الفراعنة« 22 مايو

كشــــف رئيس اللجنة االنتقالية املكلفة بادارة شؤون احتاد القدم 
الشيخ احمد اليوسف عن اتفاق بني اللجنة االنتقالية واالحتاد املصري 
الجراء مباراة وديــــة دولية بني االزرق واملنتخب املصري في الكويت 

مايو املقبل.
وقال اليوسف لـ »كونا«، عقب اجتماعه مع رئيس االحتاد املصري 
ســــمير زاهر، ان االحتاد املصري وافق على طلــــب تقدمت به اللجنة 
االنتقاليــــة القامة مباراة دولية جتمع منتخبنــــا بنظيره املصري في 
الكويت، مضيفا ان هذه الرغبة الكويتية تأتي تلبية ملطالب الشــــارع 
الكويتي والرياضيني الكويتيني واجلالية املصرية في الكويت لالحتفاء 
مبنتخب مصر واجنازاته الكبيرة في مختلف البطوالت واملســــابقات 
وخاصــــة تتويجه بطال للمرة الثالثة علــــى التوالي ببطولة كاس امم 

افريقيا التي اقيمت اخيرا في انغوال.
واوضح ان االتفــــاق بني االحتاد املصري واللجنة االنتقالية ينص 
على ان تقام مباراة رسمية بني املنتخبني بكامل جنومهما في الكويت 
فــــي 22 او 23 مايو املقبل على ان تكون حتت اشــــراف االحتاد الدولي 
لكــــرة القدم. وقال اليوســــف انه في حال عدم اقامة هــــذه املباراة في 
التاريخني املذكورين فإنه ســــيتم حتديد موعد الحق بحسب املواعيد 
احملــــددة من االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( على ان تقام املباراة في 

نوفمبر املقبل.
وذكر اليوســــف ان اللمسات النهائية على هذا االتفاق ستتم خالل 
زيارة سمير زاهر الى الكويت االسبوع املقبل والذي سيتم فيه تناول 

كل التفاصيل، السيما التأكيد على املوعد النهائي للمباراة بني املنتخبني 
الشقيقني.

 من جهة اخرى، اكد اليوسف دعم االحتاد لسمير زاهر في االنتخابات 
املقبلة لعضوية االحتاد العربي لكرة القدم والتي ستقام في السعودية 
الشــــهر املقبل، مضيفا ان االحتاد حريص كل احلرص على دعم زاهر 
لنيل عضوية االحتاد العربي ممثال عن مصر مثمنا االسهامات والدور 
الذي قام به في ســــبيل النهوض مبســــتوى الكرة املصرية واحملافظة 

على مكانتها على كل االصعدة واملستويات.
من جانبه، اشاد زاهر بالعالقات التي جتمع مصر بالكويت السيما 
على الصعيد الرياضي، مبينا ان هذه العالقات الراســــخة التي جتمع 

االحتادين املصري والكويتي متتد لسنوات طويلة.
وقال زاهر ان موافقة االحتاد املصري على اقامة مباراة جتمع املنتخب 
املصــــري مع االزرق تأتي تلبية لرغبة اللجنة االنتقالية وفي مقدمتها 
رئيسها الشيخ احمد اليوسف وكذلك نزوال عند رغبة اجلالية املصرية 
املقيمــــة في الكويت والتي تقدر بنحو 500 الف مصري ليتســــنى لها 
تشجيع منتخب بالدها وتكرميه على االجنازات املختلفة التي حققها 
طوال مسيرته الكروية. واعرب زاهر عن امله في ان متسي هذه املباراة 
التاريخية مهرجانا كرويا ناجحا بكل املقاييس اضافة الى مساهمتها 

في تعزيز مسيرة االزرق الكروية.
ومتنى كذلك ان ترقى املباراة الى مستوى العالقات املصرية - الكويتية 

وتساهم في تدعيمها واجناحها وان تكون منوذجا كرويا يحتذى.

فهد عوض يعترض أحمد حسن في آخر مباراة بني األزرق ومصر عام 2007

»يد« السالمية إلى دوري الكبار
حامد العمران

رفـــض الفحيحيل التخلي عن 
الصدارة لصالـــح العربي بعد أن 
تغلب عليه 30ـ  28 )الشوط األول 
14ـ  13( في اللقاء الذي أقيم أول من 
امس على صالة الشهيد فهد األحمد 
في الدعية ضمن مباريات األسبوع 

الـ 11 لدوري الدمج لكرة اليد.
وبذلك رفع الفحيحيل رصيده 
الى 22 نقطة وبفارق 3 نقاط عن 
العربـــي الذي ظل فـــي الوصافة 
برصيد 19 نقطة. وفي لقاء آخر، 
أعلن الســـاملية تأهله الى دوري 
الكبار بعد فوزه على الصليبخات 
35 ـ 34 ليرفـــع رصيـــده الى 16 
نقطة، محتـــال املركز الرابع فيما 
بقي الصليبخات على رصيده 17 
نقطة، باقيا في املركز الثالث. وفي 
لقاء الصدارة وضح منذ البداية ان 
الفحيحيل والعربي يلعبان لتنفيذ 
التكتيكية والفنية  بعض األمور 
والتدريب عليهـــا دون االكتراث 
بالنتيجة على اعتبار انهما متأهالن 
الى دوري الكبار وهذا ما ســـاعد 
حكمي املباراة في اتخاذ القرارات 
وتقبلها من الالعبني بصدر رحب 
وان كانت االفضلية للفحيحيل الذي 
حاول مدربه سعيد حجازي اعطاء 
فرصة اكبر لالعب اخلط اخللفي 
فهد ربيع للعب وأخذ حساســـية 
املباريات املهمة مع تطبيق بعض 
اجلمل التكتيكيـــة بقيادة صانع 
األلعاب عبدالرحمن نشمي وزميله 
احمد ســـرحان الى جانب توزيع 
الهجومية بشكل صحيح  األدوار 
وهذا مـــا أعطى فرصة للجناحني 
سعد سالم وعبداهلل احمد للتوغل 
والتسجيل ليكون التقدم في أغلب 
األوقات لصالح األحمر الى جانب 
التألـــق الواضـــح والصريح من 
احلارس مبارك سلطان الذي أراد 
إيصال رسالة الى العربي من خالل 
وقوفه بشموخ في مرماه. أما في 
اجلانب الدفاعي فكانت طريقة 5 
ـ 1 هي الســـائدة بخروج عبداهلل 
أحمد ومن خالل هذه الطريقة قلت 
خطورة اخلط اخللفـــي للعربي 

فوز اليرموك على كاظمة..والفحيحيل يرفض التنازل عن الصدارة للعربي

ب��در من اخللوق مس��اعد م��درب العرب��ي وليد عايش 
تصرف غير الئق عندما طلب مدرب الفحيحيل س��عيد 
حجازي وقتا مس��تقطعا في آخر دقيقة والنتيجة تشير 
لتق��دم الفحيحيل بفارق 4 أهداف، ما أزعج عايش الذي 
ذه��ب الى حج��ازي والمه على أخذ الوقت املس��تقطع. 

وف��ي احلقيقة ليس من حق عايش وال غيره لوم مدرب 
مي��ارس حقه القانوني حتى ان كان ف��ي آخر ثانية من 
املباراة وفريقه متقدم بفارق 10 أهداف، وهذا التصرف 
من عايش كان من املمكن ان يتفاقم ولكن حكمة حجازي 

أنهت املوضوع على خير.

»ما يجوز يا عايش«

الذي لعب فيه صالح أنس ومحمد 
الصانع وحسني حبيب ووضح من 
طريقة مدرب األخضر الشـــاذلي 
القايد انه أعطـــى الفرصة ألنس 
للدخـــول في جـــو املباريات الى 
جانب مشاركة مناور دهش الذي 
غاب عن أغلب املباريات. ووضح 
العربي بغياب ثنائي اخلط  تأثر 
اخللفي علي مراد وصانع األلعاب 
عبدالعزيز املطوع ولكن هذا لم يعق 
العبي العربي عن محاولة اللحاق 
الذي  الفارق  بالنتيجة وتقليص 
وصل الى 7 أهداف. لعب العربي 
في الدفاع بطريقة 6ـ  0 ووقف في 
املنتصف الرباعي انس والشمالي 
ودهش والشـــطي وكان دفاعهم 
ايجابيا ومن خلفهم كان احلارس 
عبداهلل الصفار متألقا ولكن تنويع 

اللعب عند الفحيحيل أدى الى إيجاد 
ثغرات في الدفاع العرباوي وهذا 
ما منح التقـــدم للفحيحيل. وفي 
اجلانب الهجومي أشـــرك املدرب 
العب الدائرة باقر الوزان الذي قدم 
مستوى جيدا الى جانب اجلناح 
األيسر حسن الشطي فيما غاب عن 
الهجوم إال لفترات قليلة ســـلمان 
الشمالي الذي كانت مشاركته مركزة 
في اجلانب الدفاعي. أدار املباراة 
بكفاءة عالية الدوليان علي عباس 

وفوزي إبراهيم. 

فوز اليرموك

وفي اللقاء الــــذي جرى امس 
املنافسة  اليرموك بقوة في  دخل 
على أحد مقاعد دوري الكبار بعد 
تغلبه على كاظمة 31-28 ليرفع 

اليرمــــوك رصيده إلــــى 13 نقطة 
ويشارك الكويت في املركز اخلامس 
وتبقت للفريق مباراتان مع الكويت 
والنصر وفوزه بهما سيأخذ بيده 
مباشرة إلى دوري الكبار فيما بقي 
البرتقالي على رصيده الســــابق 
بسبع نقاط. أدار اللقاء احلكمان 

علي عباس وعصام أبل.
اليــــوم مباراتان حيث  وتقام 
يلتقــــي الكويــــت )13 نقطة( مع 
اجلهراء )5( في اخلامسة عصرا 
فــــي لقاء يهــــم األول الذي يطمح 
للنقطتني لالقتراب من التأهل الى 
دوري الكبار فيما يلتقي في اللقاء 
الثاني القادسية )6( مع الساحل 
الذي ليس له اي رصيد في مباراة 
حتصيل حاصل ولكنها لتحسني 

املراكز في السادسة والنصف.

مباريات اليوم

الرياضية 6:30محمد احلمدالعربي ـ التضامن
الثالثة

الرياضية 6:30الصداقة والسالمالساملية ـ خيطان
بلس

6:30علي صباح السالماجلهراء ـ اليرموك

سجل األبطال
البطلالموسم
العربي1962
العربي1963
العربي1964
القادسية1965
العربي1966
القادسية1967
القادسية7968
العربي1969
اليرموك1970
القادسية1971
العربي1972
اليرموك1973
القادسية1974
القادسية1975
الكويت1976
الكويت1977
الكويت1978
القادسية1979
الكويت1980
العربي1981
كاظمة1982
العربي1983
كاظمة1984
الكويت1985
الفحيحيل1986
الكويت1987
الكويت1988
القادسية1989
كاظمة1990
لم تقم بسبب االحتالل العراقي1991
العربي1992
الساملية1993
كاظمة1994
القادسية1995
العربي1996
كاظمة1997
كاظمة1998
العربي1999
العربي2000
الساملية2001
الكويت2002
القادسية2003
القادسية2004
العربي2005
العربي2006
القادسية2007
العربي2008
الكويت2009
؟2010

)عادل يعقوب(العب الساملية إبراهيم صنقور يصوب الكرة على مرمى الصليبخات


