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في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 15 بالدوري الممتاز

الكويت يحشد أسلحته أمام النصر وعينه على الصدارة
عبدالعزيز جاسم

اليوم مع  الكوي���ت  يلتقي 
النصر ف���ي مباراة مؤجلة من 
الجولة ال� 15 من الدوري الممتاز 
بسبب مشاركة االبيض وقتها في 
مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي، 
وسيكون أمامه طريقان لالنفراد 
بصدارة الدوري األول هو تحقيق 
الفوز والظفر بالنقاط الثالث، 
وهو ما سيبعده عن القادسية 
المتصدر بنفس النقاط ويفض 
الش���راكة معه بفارق 3 نقاط، 
التعادل  والطريق اآلخر ه���و 
الذي أيضا سيمنحه الصدارة 
ولكن بفارق نقطة، اال ان اماني 
االبيض تصطدم بآمال النصر 
الذي يس���عى هو اآلخر للفوز 
واالقتراب من الصدارة بفارق 
نقطتين، ما يعني أن المباراة 
س���تكون بمنزلة مفترق طرق 

للفريقين.

األبيض لفرض أسلوبه

ان أكثر ما يفكر فيه الكويت 
اليوم هو كيفية فرض أسلوبه 
وإمساكه بزمام األمور بيد من 
المباراة، ألن  حديد منذ بداية 
أي خطأ ف���ي التمركز أو عدم 
التركي���ز س���يكلفه غاليا كما 
حدث في القس���م األول عندما 
خسر من النصر بنتيجة كبيرة 

وعلى الطرف اآلخر يسعى 
النص���ر للث���أر م���ن االبيض 
لخس���ارته من الكويت بهدف 
دون رد في الدور ربع النهائي 
من كأس سمو األمير ما حرمه 
من المنافسة على لقبها، كما انه 
يأمل أن يحقق الفوز ألم��رين 
األول ليضم��ن بص��ورة كبيرة 
وص��ول���ه ال��ى اح���د المراكز 
الثالثة ومنها الحص���ول عل���ى 
اللق���ب، والثاني انه سيوقف 
احد المتصدرين ويكون بذلك 
ض���رب عصفوري���ن بحج���ر 

واحد.
ويمتلك العنابي خط هجوم 
مميزا بقيادة الثالثي البرازيلي 
باتريك فابيانو هداف الدوري 
حتى اآلن ومارسيلو سانتوس 
ورودريغو سيلفا ومن خلفهم 
ط���الل ناي���ف وعبدالرحمن 
الموس���ى ومحمد راشد، وهذا 
المدرب  االخير يعتم���د عليه 
البرازيلي مارس���يلو كابو في 
شن الهجمات المرتدة لسرعته 
ومهارته ودائما ما يكون ورقته 
الرابح���ة، خصوصا امام فرق 
المدرب  الت���ي يركز  الصدارة 
كابو على الدفاع عندما يلتقيها 
ثم ينقض من خالل الهجمات 
المرتدات وهو أسلوب ناجح 

حتى اآلن. 

1-4، لذل���ك س���يحاول مدرب 
الكويت البرازيلي آرثر فرض 
سيطرته من خالل الهدوء في 
الكرة  األداء واالستحواذ على 
ألكثر وقت ممكن حتى يتمكن 
من اكتش���اف ثغرة يغزو من 
خاللها مرمى النصر ولن يكون 
ذلك س���هال إال بتواجد جميع 
قواه الضاربة ومنهم مواطناه 
البرازيليان كاريكا وروجيرو 
العماني إس���ماعيل  ومعهم���ا 
العجمي، باإلضافة إلى الخبرة 

بشار عبداهلل.
 وسيفتقد االبيض خدمات 
المباريات  المنقذ في  المهاجم 
األخيرة عل���ي الكندري وذلك 

لإلصابة، لكن ذل���ك لن يمنع 
الكوي���ت من إيج���اد الحلول 
كعادته، خاص���ة انه عائد من 
انتصار كبير على كاظمة الثالث 
ب� 3 اهداف نظيفة مع أداء ممتع، 
ما يؤكد ان الكويت من جولة 
إلى أخرى يلعب بواقعية نحو 
الزح���ف للحصول على اللقب 
حتى ان كان الفوز يأتي بشق 
الوق���ت بدل  او في  األنف���س 
الضائع، فالمهم الحصول على 
النقاط الثالث بغض النظر عن 
اللقب  المتعة والمستوى الن 
يحتاج الى من يضع في خانته 
النقاط وليس  اكبر عدد م���ن 

افضل أداء.

»اآلسيوي« يغرم الكويت 5 آالف دوالر
ذكر موقع االحتاد اآلس��يوي ام��س ان جلنة االنضباط 
والعقوبات ق��ررت تغرمي مدير الكرة بنادي الكويت مبلغ 5 
آالف دوالر، وذلك لتخلفه عن احلضور بورشة العمل األخيرة 

اخلاصة ببطولة كأس االحتاد اآلسيوي.

الصراع سيكون محموما بني العبي الوسط ماكينغا وطالل نايف

طالل الفهد يرحب بالوفود الخليجية المشاركة

انطالق بطولة الخليج أللعاب القوى اليوم 
الوطنية يهزم الجهراء برباعية 

تس���تقطب الكوي���ت اليوم 
عشاق »أم األلعاب« حيث يزاح 
الس���تار على منافسات بطولة 
اخلليج ال� 12 للش���باب أللعاب 
القوى التي س���تقام منافساتها 
على مي���دان ومضم���ار احمد 
الرشدان مبنطقة كيفان وبرعاية 
كرمية من نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
واإلسكان الش���يخ احمد الفهد، 
حيث يش���ارك في هذا التجمع 
العبون ميثل���ون دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
ال� 6 وهي السعودية، البحرين، 
االمارات، س���لطنة عمان، قطر 

والدولة املستضيفة الكويت.
وتكتسي هذه البطولة التي 
تنطلق اليوم وتستمر لغاية 19 
اجلاري، أهمي���ة خاصة للدول 
املش���اركة النها ستكون فرصة 
لتنفيذ خطط واستراتيجيات 
تهدف الى تطوير ألعاب القوى 
اخلليجي���ة ومحاولة تقليص 
الفارق مع دول العالم املتقدم التي 

قطعت أمياال في هذا املضمار.
املنافس���ة على  وس���تكون 

أشدها في هذا التجمع اخلليجي، 
حيث يسعى كل العب وعداء في 
مختلف املسابقات الى تسجيل 
اسمه على لوحة الشرف لهذه 
التي تش���هد  الغالية،  البطولة 
مشاركة واس���عة من مختلف 

الدول اخلليجية.
وكانت اللجنة العليا املنظمة 
للبطولة والتي يرأسها الشيخ 
طالل الفهد، رئيس احتاد غرب 
آس���يا ونائب مدير عام الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة قد 
أنه���ت اس���تعداداتها النطالق 
البطولة بعد ان شكلت اللجان 
ووزعت األدوار وكان احتاد العاب 
القوى في كيفان مبنزلة خلية 

نحل.
م���ن جهته، رحب الش���يخ 
الفهد بالوفود اخلليجية  طالل 
املشاركة بالبطولة، متمنيا لهم 
طي���ب اإلقامة في بلدهم الثاني 

الكويت.
وعبر عن ش���كره وتقديره 
الش���يخ احمد  البطولة  لراعي 
الفهد لدعمه لهذه البطولة التي 
يش���ارك بها نخبة من الالعبني 

في دول اخلليج العربية.

القيم  وتناول الشيخ طالل 
الفنية للبطولة وتأثيراتها في 
تطوير وتفعي���ل »أم األلعاب« 
إننا نتطلع  وممارسيها، وقال: 
لبطولة قوية، ومثيرة مبشاركة 
نخبة من جنوم اللعبة املميزين 
في منظومة مجل���س التعاون 
اخلليج���ي الذين س���يضيفون 
ملس���ات فنية راقي���ة ترفع من 

املستوى العام للبطولة.
وأشار الشيخ طالل الفهد الى 
ان مثل هذه البطوالت اخلليجية 
التي تضم العبني بارزين تساهم 
وبش���كل رئيس���ي في تطوير 
األداء من خ���الل احتكاكهم مع 

زمالئهم.
الفهد  الش���يخ طالل  وختم 
حديثه باإلشادة بجهود اللجنة 
املنظمة وجلانها الفرعية، وقال 
ان اجلميع يبذل جهودا مضاعفة 
من اجل شيء واحد وهو إظهار 
الكويت  الوجه احلقيقي ألبناء 
الذي  العربي  وكرم الضياف���ة 
يس���مع عنه اجلميع فش���كرا 
لهؤالء ولكل من ساهم او شارك 
في اإلع���داد للبطولة وأؤكد ان 

البطولة جنحت قبل ان تبدأ.

يبقى اليوم عشاق ومتابعي 
خماسيات كرة القدم على موعد 
في متام السابعة مساء مبركز 
حسن ابل مبنطقة الدسمة وذلك 
ملتابعة لقاءي نصف نهائي بطولة 
ابطال الدورات الرمضانية لعام 
2010 التي انطلقت االحد املاضي 
مبشاركة 16 فريقا هم ابطال اقوى 
الدورات الرمضانية التي اقيمت 

خالل شهر رمضان املاضي.
ومن املنتظر ان يجمع لقاءا 
النهائي للبطولة  الدور نصف 
بني الفرق الفائزة من لقاءات بنك 
اخلليج والوطنية لالتصاالت، 
املرحوم مرزوق محمد واملرحوم 
محم���د عبداحملس���ن اخلرافي 
ف���ي اول اللقاءات على ان يليه 
الفائز من غ���زال للتأمني  لقاء 
والنظارات���ي حس���ن، ش���ركة 
التسهيالت واملرحوم عبداهلل 

الشمروخ.
وكانت منافسات يوم امس 
االول ق���د ش���هدت اقامة اربعة 

لقاءات قوية جاء اولها بني فريقي 
اجلهراء بطل دورة شباب اجلهراء 
والوطنية لالتصاالت بطل دورة 
الش���ايع حيث جنح االخير في 
حتقيق فوزه االول باملنافسات 
على اجلهراء 4-1 بعدما بسط 
العبو الوطنية سيطرتهم على 
مجريات االداء طوال ش���وطي 
اللقاء باالضافة الى تألق حارس 
مرماه���م فيصل احمد الذي ذاد 
عن مرماه في العديد من الفرص 

اخلطرة.
وفي اللقاء الثاني والذي جمع 
بني فريقي النظاراتي حسن بطل 
دورة بوخمسني، واملرحوم ماجد 
حسن بطل دورة شهداء القرين، 
جنح فريق النظاراتي حسن في 
حتقيق فوز صعب على منافسه 

بنتيجة 1-2.

الخرافي قادم بقوة

الثال���ث والذي  اللق���اء  اما 
جمع بني كل من املرحوم محمد 

عبداحملسن اخلرافي بطل دورة 
الفيصل  الروضان، ومجموعة 
بطل جمعية املهندس���ني، حقق 
االول فوزا مستحقا على االخير 
بثالثة اه���داف نظيفة بعد أداء 
مميز من قب���ل العبي اخلرافي 
الذين تباروا في اظهار مهاراتهم 
الفردي���ة باالضافة ال���ى االداء 

اجلماعي املنظم للفريق.
اللق���اءات اقصى  وفي اخر 
فريق املرحوم عبداهلل الشمروخ 
بطل دورة جمعية املهندس���ني، 
فريق ترشيد بطل دورة الشهيد 
احلمدان وذلك بعد مباراة جاءت 
سجاال بني الفريقني لينتهي وقتها 
االصلي بالتعادل االيجابي بهدف 
لكل منهما، حيث تقدم عبداللطيف 
النمش جنم الشمروخ بالهدف 
االول ثم تعادل شاكر املطيري 
لترشيد، ليحتكم الفريقان الى 
التي جاءت  الترجي���ح  ركالت 
نتيجتها 3-1 لصالح املرحوم 

عبداهلل الشمروخ.

العبو منتخبنا الوطني املشارك في البطولة

جدية وحماس في مباريات الدورة

علي عمر يقدم درعا تذكارية لروضان الروضان

 فريق العني في لقطة جماعية بعد التتويج بكأس البطولة

فوز صعب لليرموك على الساحل 

الروضان يشيد بمشوار علي عمر

اقتنص اليرموك فوزا ثمينا على الساحل 4-2 ضمن األسبوع 
اخلامس للمجموعة الثانية لدوري كرة الصاالت في اللقاء الذي 
جمعها على صالة نادي اليرموك، في واحدة من أروع مواجهات 
األس���بوع من الناحيتني الفنية والتكتيكية بعدما قدم الفريقان 

شوطني رائعني تخللهما العديد من اللمحات الفنية السريعة.
ولم يأبه الساحل بكم من الالعبني الدوليني في صفوف خصمه 
اليرم���وك بعدما كان ندا عنيدا وهو الذي بادر الى الهجوم بداية 
اللق���اء قبل ان ترجح اخلبرة كف���ة اليرموك الذين وضح عليهم 

التفاهم الكبير.
الى ذلك، يتقابل في الثامنة مساء اليوم فريقا العربي وخيطان 
على صالة نادي اليرموك ضمن االس���بوع اخلامس للمجموعة 
األولى في مباراة جماهيرية نظرا لقاعدة األخضر اجلماهيرية في 
هذه البطولة بعد املستويات املميزة التي يقدمها األخضر بدوري 

الصاالت بعدما فاز على العديد من الفرق الصعبة.

قدم الع���ب كرة القدم بالنادي العربي عل���ي عمر الدعوة الى 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان حلضور 
مهرجان تكرميه الذي سيقام على هامش لقاء العربي مع القادسية 
في اطار منافس���ات الدوري املمتاز يوم العاشر من ابريل احلالي 
على ستاد الصداقة والسالم حتت رعاية رجل االعمال بدر محمد 
العتيبي، حيث اثنى الروضان على مشوار الالعب وما قدمه لناديه 
طوال الفترة املاضية ومساهماته في تتويج االخضر بالعديد من 

البطوالت وقدم علي درعا تذكارية للروضان بهذه املناسبة.

األهلي للحفاظ على القمة أمام المقاولونالعين يتوج ببطولة »فولكس واجن«
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يخ���وض اليوم االهلي والزمالك صاحب القمة 
والوصيف مباراتني غاية في االهمية، ضمن منافسات 
اجلولة ال� 25 مبسابقة الدوري املصري املمتاز لكرة 
القدم، حيث ينزل االهلي ضيفا على املقاولون العرب 
في ال� 6:15، بينما يستضيف الزمالك نظيره احتاد 
الش���رطة في ال� 9. وتقام اربعة لقاءات اخرى في 
ال� 6:15 مساء يلتقي خاللها االحتاد السكندري مع 
حرس احلدود وانبي مع بترول اسيوط واملنصورة 
مع طالئع اجليش واجلونة مع االنتاج احلربي في 
ال� 4 عصرا. يشهد ستاد عثمان احمد عثمان باجلبل 
االخضر اكثر اللقاءات اهمية واثارة وهي املباراة 
التي جتمع املقاولون العرب مع االهلي، حيث اعتادت 
مواجهات الفريقني عل���ى تفجير مفاجآت عديدة، 
فاألهلي لديه ظروفه اخلاصة  التي جتعله حريصا 
على الفوز باللقاء واقتناص نقاطه الثالث، على الرغم 
من غياب العديد من العناصر املؤثرة بالفريق عن 
مواجهة الليلة، لكن الشاهد على كل حال ان االحمر 
جنح حتى اآلن في االحتفاظ بالصدارة، حيث مازال 
الفريق يحتل املركز األول منفردا برصيد 52 نقطة 

بصرف النظر عن تذبذب مستوى االداء.
أما املقاولون العرب فيعيش العبوه حالة معنوية 
وفنية سيئة بعد سلسلة العروض املخيبة لالمال 
التي قدمه���ا الفريق مؤخرا، لذلك يس���عى للفوز 
بنقاط املباراة للتقدم خطوة لالمام بجدول املسابقة 
الذي اصبح يحتل به املركز الرابع عش���ر برصيد 

25 نقطة. 

ويستضيف الزمالك على ستاد القاهرة احتاد 
الشرطة في مباراة هامة ومرتقبة، فالزمالك يسعى 
ملواصلة مسيرة انتصاراته التي يقودها املدير الفني 
حسام حسن، لالستمرار في منافسة غرميه التقليدي 
)االهلي( على لقب الدوري هذا املوسم، والوصول 
للنقطة 49 حيث يحتل الفريق االبيض حاليا املركز 

الثاني بجدول املسابقة برصيد 46 نقطة.
 في املقابل يخطط فريق احتاد الشرطة بقيادة 
املدير الفني طلعت يوسف لتفجير مفاجأة كبيرة 
امام الزمالك وخطف نقاط اللقاء الثالثة للدخول في 
منطقة املربع الذهبي بجدول ترتيب املسابقة التي 
اقترب منها الفريق بشكل يجعله يطمح الى الدخول 
به، بعد ان اصبح الفريق يحتل املركز الس���ادس 
برصيد 34 نقطة. ويلعب االحتاد السكندري على 
ستاد االسكندرية حرس احلدود في لقاء ال يعترف 
باملجاملة.. فطارق العش���ري املدير الفني لفريق 
احلدود الذي يحتل املركز الثامن باملسابقة برصيد 
32 نقطة ي���رى ان الفرصة باتت مواتية لتحقيق 
طموحات الفريق العسكري مبسابقة الدوري العام 

هذا املوسم.
وس���تكون مواجهة املنصورة وطالئع اجليش 
للبحث عن العودة للمربع الذهبي بالنسبة للضيف.. 
والهروب م���ن القاع بالنس���بة للفريق املضيف، 
فالطالئع يس���عى حتت قيادة املدير الفني فاروق 
جعف���ر القتناص الثالث نقاط م���ن مباراة اليوم 
للوصول ملركز افضل بجدول البطولة الذي يحتل 

فيه اجليش املركز السابع برصيد 32 نقطة.

متكن فري���ق نادي العني من 
حتقيق نصر كبير على منافسه 
القوي مركز جبل علي للتميز في 
النهائية لبطولة دوري  املباراة 
»فولكس واغن« لشباب الشرق 
األوس���ط، بواق���ع 3�2 بركالت 
الترجيح ليتوج بذلك بطال لهذه 
املنافسة التي أقيمت للمرة األولى 
على اإلطالق في املنطقة وجرت 

أحداثها في دبي.
أبط���ال فريق  وس���يتوجه 
الع���ني الفائ���ز بالبطول���ة إلى 
مدريد بأسبانيا لتمثيل الشرق 
األوسط ودولة اإلمارات العربية 
املتحدة ألول مرة واملشاركة في 
نهائيات بطولة دوري فولكس 
واجن العاملية للش���باب، وذلك 
خ���الل الفترة من 5 إلى 10 مايو 

املقبل.
وقد علق ستيفان ميكا، املدير 
اإلداري لفولكس واجن الشرق 
األوس���ط، وال���ذي كان يهت���ف 
للبطولة مع بقية املشجعني قائال: 
»إن اس���تضافتنا لهذه البطولة 
التي تقام ألول مرة في املنطقة 
إجناز كبير لفولكس واجن الشرق 

األوس���ط، لقد أردنا أن نضمن 
متثيل أفضل فرق كرة القدم في 
نهائيات بطولة دوري فولكس 
واجن العاملية للشباب في مدريد 
بأسبانيا هذا العام، حيث أشرف 
االحتاد اإلماراتي لكرة القدم على 
مشاركة مجموعة مذهلة من فرق 

كرة القدم في املنطقة«.

وأضاف قائ���ال: »لقد أظهرت 
جميع الفرق املشاركة مستويات 
اس���تثنائية من املهارة والروح 
الرياضي���ة. وإذا كان مس���توى 
اللعب الذي شهدناه في اإلمارات 
اللعب  منوذجا من مس���تويات 
في البلدان العشرة التي تخطط 
فولكس واجن الشرق األوسط 

لتضمينها في بطولة العام املقبل 
وهي: اإلمارات العربية املتحدة، 
والبحرين، واألردن، والكويت، 
الس���عودية،  العربية  واململكة 
ولبنان، وعمان، وقطر، وسورية، 
واليمن، أعتقد أن املنطقة ستصبح 
وبال شك قوة ال يستهان بها في 

هذا املجال«.
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النصر أوجع األهلي
في »كأس الملك«

 الرياض ـ خالد المصيبيح
جتاوز النصر أزمته التي حدثت 
امام الوصل االماراتي وذهب االهلي 
ضحية عودة النصر وعلى مرأى 
من جماهيره عندما أطاح به بثالثية 
نظيفة كانت قابلة للزيادة عطفا 
على ما قدمه اثن����اء املباراة التي 
جمعتهم����ا في ذه����اب الدور ربع 
النهائي ملسابقة كأس امللك وقطع 
النصر نس����بة كبي����رة من بلوغ 
ال����دور نصف النهائ����ي قبل لقاء 
الفريقني ايابا يوم اجلمعة املقبل 
الرياض. وكان الشوط االول  في 
قد انتهى بالتعادل الس����لبي بعد 
عدة فرص كانت مهيأة للفريقني 
خاصة من جانب النصر الذي أهدر 
العباه سعد احلارثي واالرجنتيني 
فيغاروا هدفني مقابل كرة لألهلي 
عادت من عارضة املرمى النصراوي 
بعد تسديدة رائعة من البرازيلي 
لوسيانو. وكان الشوط الثاني شهد 
أفضلي����ة للنصر وترجمها بهدف 
العبه سعد احلارثي )54( قبل أن 
يعود مرة اخ����رى ويضيف هدفا 
ثانيا )61( ثم ثالثا في الدقيقة )70( 

»هاتريك«.


