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هدف القادسية في مرمى العربي من كرة رأسية   )أحمد باكير(

العربي والسالمية في مواجهتين سهلتين أمام التضامن والصليبخات بالجولة الـ 17 من »الممتاز« 

القادسية ما له إال »النصر« والكويت إليقاف المّد الكظماوي 

سحب قرعة 
»ناشئي آسيا«  20 مايو 

تعديل في مواعيد ومالعب 
»الممتاز« و»األولى«

الكويت يكتسح كاظمة
بخماسية في »الصاالت«

القادسية يهزم العربي في كأس الشباب
والكويت أول المتأهلين لدور األربعة

فوز مفاجئ للصم في »الوزارات«

المطيري يشيد  بمشوار علي عمر

خالص العزاء 
ألحمد الجالوي

أعلن االحتاد اآلسيوي لكرة القدم موعد سحب قرعة نهائيات 
بطولة آس���يا للناشئني حتت 16 عاما 2010 التي تقام في العاصمة 
األوزبكية طش���قند والتي يشارك بها منتخبنا الوطني بعد تأهله 

الى النهائيات.
وتقرر إقامة س���حب القرعة يوم 20 مايو املقبل عند الساعة 4 

عصرا، في فندق انتركونتننتال بطشقند.
وكانت أوزبكستان استضافت النسخة املاضية من البطولة عام 

2008 والتي توجت إيران بلقبها.
وتقام النهائيات خالل الفترة من 24 أكتوبر ولغاية 7 نوفمبر 
من العام احلالي.يش���ار إلى أن املنتخبات املتأهلة إلى النهائيات 
هي: أوزبكستان وأستراليا والصني وكوريا الشمالية وإندونيسيا 
والعراق وإيران واليابان واألردن وعمان وسورية وطاجيكستان 

وتيمور الشرقية واإلمارات وڤيتنام باالضافة الى الكويت.

أجرت جلنة املس���ابقات في احتاد الكرة تعديال في أيام ومالعب 
بعض املباريات في الدوري املمتاز وكأس س���مو ولي العهد، حيث 
نقلت مباراتي الكويت والقادس���ية في اجلولة ال���� 20 من الدوري 
املمتاز من ستاد الصداقة والسالم الى ستاد الكويت، وكذلك مباراة 
الساملية وكاظمة الى محمد احلمد بدال من ستاد الكويت، كما رحلت 
مباري���ات اجلولة ال� 21 االخيرة بالدوري املمتاز جميعها الى يوم 6 

مايو املقبل، بدال من 5 منه.
كما قدمت مباراتي كأس ولي العهد في الدوري نصف النهائي بني 
الكويت واجلهراء ال���ى 13 اجلاري بدال من 14 منه، لكنها أبقت على 
مواجهة العربية والقادس���ية بنفس اليوم لكنها عدلت على توقيت 

املباراة.
وحددت موعدا جديدا ملباراة اليرموك والفحيحيل املؤجلة في دوري 
الدرج���ة األولى وأصبحت في 7 اجلاري، كما أجلت مباراتي اجلولة 

االخيرة من الدوري لتصبح في 6 مايو املقبل بدال من 5 منه.

حقق الكويت فوزا س���احقا على كاظمة في اللقاء الذي جمعهما 
على صالة نادي اليرموك ضمن األسبوع الرابع للمجموعة الثانية 
لدوري الصاالت 5 - 2 في مباراة حماسية شهدت احتجاجات كبيرة 
وكثيرة على احلكام طوال شوطي املباراة وسط حضور جماهيري 

كثيف غطى ثلثي مدرجات الصالة في مشرف.
وجنح الكويت في بسط سيطرته منذ البداية واستطاع عبر خبرة 
العبيه االستحواذ على الكرة ونقلها من خالل الدور البارز الذي لعبه 
االيرانيان غالم محسن ومحمود محسن اللذان موال األبيض بالعديد 
من الكرات، اال ان تسرع العبيه في انهاء الفرص جعل الكويت حتت 

دائرة الضغط.
ولم يكن كاظمة س���لبيا بل على العكس جنح العبوه في مقارعة 
جنوم األبيض، وحاول البرتقال���ي الوصول الى مرمى الكويت عن 
طريق الكرات املرتدة والتس���ديد من خ���ارج منطقة اجلزاء، وهما 
سالحان مهمان، اال ان التمركز غير السليم لالعبي البرتقالي أعطى 
الفرصة للكويت في تس���جيل اهدافهم اخلمسة التي احرزها كل من 

غالم محسن ومحمود أسد )هاتريك( وجاسم محمد.
وكادت املباراة ان تخرج من رحم الروح الرياضية عندما اشتبك 
كل من العب كاظمة غامن القضيبي مع العب الكويت محمد بوعباس 
اثر صراعهما على الكرة، ليقوم احلكمان ثامر العنزي وخليفة املنيع 

بطرد األول وانذار الثاني.
الى ذلك، يتقابل القادس���ية والصليبخات اليوم ضمن االسبوع 
اخلام���س للمجموعة األولى ويطمح الفريقان الى حتقيق الفوز من 

أجل املنافسة على لقب الدوري.

نجح فريق الهيئة العامة للشباب والرياضة 
في تعويض هزائمه وحق���ق فوزا كبيرا في 
بطولة دوري الوزارات لكرة القدم على حساب 
فريق التخطيط 7-4 ضمن المجموعة الرابعة 
والتي شهدت تعادل االوقاف مع المالي��ة بدون 
اهداف، وبنفس النتيجة عادل الش���ؤون مع 
التأمينات، فيما س���جل فريق الصناعة فوزا 
مفاجئا على النفط بهدفين مقابل هدف، وكانت 
المفاجأة ايضا فوز الصم على الزراعة 3-1 ضمن 

المجموعة الثالثة ليخطف النقاط الثالث بعد 
سلسلة هزائم ثقيلة تعرض لها في المباريات 

االخيرة.
وذكر رئيس اللجنة الفنية لقدم الوزارات 
حميد دحل ان المباريات تسير بصورة جيدة 
عل���ى الرغم م���ن حدوث بع���ض االمور غير 
الرياضية من بع���ض الالعبين اال ان اللجنة 
تطبق القانون دون استثناء حتى تضمن نجاح 

البطولة فنيا وتنظيميا.

الرياضي  القس���م  يتق���دم 
المدرب  ال���ى  العزاء  بخالص 
الوطن���ي بكرة الس���لة احمد 
الج��الوي لوف���اة المغفور له 
والده، تغمد اهلل الفقيد بواسع 
رحمت���ه والهم أهل���ه الصبر 
والس���لوان. )إنا هلل وإنا إليه 

راجعون(

موقعة مهمة جتمع الكويت وكاظمة

ماجد املطيري يتسلم درعا من علي عمر

 عبدالعزيز جاسم
بدأ العد العكس���ي لتحديد 
الممتاز  ال���دوري  مالمح بطل 
عندم���ا تنطلق اليوم وتختتم 
بنفس الوقت مواجهات الجولة 
ال� 17 والتي تشهد مواجهة رباعي 
الصدارة م���ع بعضهما حيث 
س���يواجه القادسية المتصدر 
النصر الرابع وسيلتقي الكويت 
الوصيف مع كاظمة الثالث بينما 
سيخوض العربي مواجهة سهلة 
أم���ام التضامن كما س���يلتقي 

السالمية مع الصليبخات.

 األصفر وطموح النصر

ي��درك الق��ادسية المتص��در 
ب� 35 نقطة انه ومن اآلن ال مجال 
لألخطاء الن المتبقي 5 مباريات 
أم���ا ان يحافظ على موقعه او 
ال���وراء وبالتالي  ال���ى  يعود 
تحضير جميع األوراق واالعتماد 
على كل األسلحة هي من ستبقيه 
بالصدارة لجولة أخرى السيما 
انه س���يلتقي مع فريق ليس 

بالهين وربما يجرده من الصدارة 
ألنه سبق وان فاز عليه 2-3 
بالقس���م الثاني وبالتالي على 
المدرب محمد إبراهيم ان يفكر 
بطريقة تحل له هذه المعضلة، 
خصوصا انه يعاني من غياب 
بعض النج���وم والذين تحوم 
شكوك حول مشاركتهم أبرزهما 
السوري فراس الخطيب وبدر 
المطوع ما يعني انه سيفتقد 
الى نصف قوته الهجومية وربما 
يدخل القادسية بعكس مبارياته 
الس���ابقة ويكون متوازنا في 
األداء الدفاعي والهجومي بعد 
ان كان يلعب بطريقة هجومية 
بحتة بإشراك 3 مهاجمين في 
كل مباراة بيد ان الظروف اليوم 
تختلف والحس���ابات ستكون 
معقدة لذلك ربما لن ننتظر األداء 
الجيد من األصفر بل بالعكس 
خطف ال� 3 نقاط سيكون كل 

همه .
من جانبه، يس���عى النصر 
الرابع ب���� 30 نقطة ان يوقف 

األصف���ر لعدة أس���باب أولها 
تقلي���ص الف���ارق بينه وبين 
المتص���در الى نقط���ة واحدة 
والثانية ان لديه مباراة مؤجلة 
مع الكويت في 7 الجاري ومن 
الممكن ان يتصدر من خاللها 
الدوري في حال الفوز بها لذلك 
س���يدخل الم���درب البرازيلي 
المباراة بكل  مارس���يلو كابو 
عناصره الضاربة منذ البداية، 
خصوصا في الوسط والهجوم 
والذي يعتمد به على طالل نايف 
وعبدالرحمن الموسى ومحمد 
راشد والبرازيليون رودريغو 
سوزا ومارس���يلو سانتوس 
وهداف الدوري باتريك فابيانو 
وربما يلجأ الى الهجمات المرتدة 
كسالح لضرب دفاعات األصفر 
كما فع���ل بالس���ابق وأثمرت 
الثاني لكن  الفوز بالقسم  عن 
الظ���روف الي���وم تختلف وال 
مجال لألخطاء والبعض يعتبر 
ان الخط���أ اليوم يعني ضياع 

الدوري.

أكثر  انس���جم  الفريق  بل الن 
المدرب  وتعود على طريق���ة 
ايلي بالتشي وربما  الروماني 
يكون كاظمة بحاجة أكثر الى 
الفوز م���ن الكويت ألنه يحتل 
المركز الثالث وسيكون مصيره 
بي���د الفرق األخ���رى في حال 
إخفاقه اليوم، ومن المؤكد ان 
يعول بالتشي اليوم على نجمي 
الوس���ط طارق الشمري وفهد 
المتألق  العنزي ومن خلفهما 
الكين���ي محمد جم���ال بينما 
س���تكون المقدم���ة محجوزة 
للمهاج���م يوس���ف ناصر في 
ظل تراجع مستوى فهد الفهد 

التهديفي.

 األخضر وفوز معنوي 

ربما لن تكون مواجهة العربي 
الخامس ب� 21 نقطة مع التضامن 
أكثر من مجرد مباراة تحضيرية 
لما هو قادم من مباريات للفريق 
في مواجهات كأس صاحب السمو 
األمير وولي العهد كما ان الفوز 

سيكون له دور معنوي وفعال 
القريب وربما  المس����تقبل  في 
يقربه من فرق الصدارة او يجعله 
يحتل مرك����زا متقدما أكثر من 
الحالي وبالتالي سيقوم المدرب 
الكرواتي دراغان سكوسيتش 
بال����زج بكل من محم����د جراغ 
والجزائري أمير س����عيود منذ 
البداية الكتساب لياقة المباريات 
بعد غياب طويل بسبب اإلصابة 
ألنهما لم يشاركا مع الفريق إال 
في الدقائق األخيرة في المباريات 

السابقة.
من جهت��ه يحلم التضامن 
قب���ل األخي���ر ب� 5 نق���اط في 
كس���ب نقطة التع���ادل عل��ى 
الف���وز الن  اقل تقدير وليس 
النقطة اليوم لديه ب� 10 نقاط 
السيما انه يحاول الهروب من 
الس���قوط الى دوري المظاليم 
بعد ان اقتنع ان هذا الم���ركز 
ربم��ا يجنبه السقوط وان لعب 
مباراة فاصلة مع ثاني دوري 
الدرجة األولى أهون عليه من 

السقوط مباشرة.

السماوي لنتيجة غير مهمة 

يطمح الس���المية الس���ادس 
17 نقطة الى ان يس���تعيد جزءا 
من توازنه من خالل الفوز على 
الصليبخات بع���د خروجه هذا 
الموس���م خالي الوفاض من أي 
لقب والتي كان اخرها إقصاءه في 
الدور ربع النهائي بكأس صاحب 
السمو األمير قبل أيام من العربي 
بخس���ارته 1-2 وبالتالي فوزه 
أكثر منه  اليوم سيكون نفسيا 
او باألحرى أهمية الن  حسابيا 
الخامس مثل السادس،  المركز 
أما الصليبخات األخير ب� 3 نقاط 
فيسعى الى تحقيق الفوز الثاني 
وال���ذي ربما يفي���ده في تجنب 
الهبوط الى دوري الدرجة األولى 
لكن األوضاع بالفريق ال تبشر 
بالخير فهو يسير من سيئ الى 
اس���وأ إال إذا ح���دث أمر مفاجئ 
وتغير حال الفريق باأليام القليلة 

الماضية. 

 األبيض: ال للخسارة 

أكثر ما يطمح إليه الكويت 
الوصي���ف 33 نقطة اليوم هو 
الف���وز وربما خطف  تأمي���ن 
الصدارة مرة أخرى من القادسية 
الذي يتمنى ان يوقفه النصر 
ام���ا بالتعادل أو بالخس���ارة 
ويعتم���د الم���درب البرازيلي 
أرثر عل���ى مواطنيه روجيرو 
وكاريكا في الضغط على دفاع 
كاظمة وإعطاء فرصة اكبر الى 

وليد علي والعماني إسماعيل 
العجمي باالنطالق من الخلف 
لكنه سيفتقد اليوم الى خدمات 
المباريات  المنقذ في  مهاجمه 
األخيرة علي الكندري وبالتالي 
سيحاول األبيض كعادته اللعب 
بواقعية حتى يصل إلى مبتغاه 

بالحصول على ال� 3 نقاط.
من جهته، يريد كاظمة الثالث 
31 نقطة ان يثبت للجميع ان 
المستوى  الكبيرة في  الطفرة 
واألداء لم تكن بمحض الصدفة 

مباريات اليوم
الثالثة الرياضية6:35محمد احلمدالكويت � كاظمة

الثالثة بلس6:35ثامرالقادسية � النصر

علي صباح العربي � التضامن
-6:35السالم

الساملية � 
-6:35الكويتالصليبخات

 مبارك الخالدي
تأهل فريق الكويت لتحت 19 سنة بكرة 
القدم رس����ميا الى دور االربعة من بطولة 
كأس الشباب بعد ان هزم كاظمة 2 � 1 مساء 
امس االول في اجلولة السادسة من املسابقة 
ليرفع رصيده الى 15 نقطة تاركا الصراع 
على البطاقة الثانية بني فرق الش����باب 10 

نقاط وكاظمة 8 نقاط ملا ستسفر عنه نتائج 
اجلولة االخيرة من الدور التمهيدي املقرر 

انطالقها 15 اجلاري.
وفي قمة مباريات اجلولة فاز القادسية 
على العربي 1 � 0، ليرفع االصفر رصيده الى 
12 نقطة فيما ظل االخضر عند رصيده 12 
نقطة وفي الصدارة بفارق االهداف وليشعل 

القادسية الصراع على التأهل عن املجموعة 
بني الفريقني واجلهراء الذي يأتي ثالثا برصيد 
9 نقاط والذي س����يواجه العربي في ختام 
مباريات ال����دور التمهيدي في حني يواجه 
القادسية فريق النصر اخلالي رصيده من 
النق����اط اال انه يضم ب����ني صفوفه العبني 

بامكانهم تعقيد مهمة الشباب القدساوي.

أشاد عضو املجلس البلدي السابق ماجد املطيري مبشوار العب 
النادي العربي علي عمر وما قدمه طوال الفترة الس���ابقة حاصدا 

مع األخضر البطوالت.
جاء ذلك خالل استقبال املطيري لالعب مبناسبة مهرجان تكرميه 
الذي س���يقام على هامش لقاء العربي والقادسية في العاشر من 
اجلاري على ستاد الصداقة والسالم بنادي كاظمة ضمن منافسات 
القس���م الثالث من الدوري املمتاز حت���ت رعاية رجل األعمال بدر 

العتيبي حيث قدم عمر للمطيري درعا تذكارية بهذه املناسبة.

مواجهة نارية بني القادسية والنصر


