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يوسف طاهر صاحب ذهبية 400 متر

اكد محترف العربي اجلزائري امير س���عيود ثقته في 
فوز »االخضر« في مباراة اليوم على الرغم من فارق 
الطموح، مؤكدا في الوقت ذات���ه ان الوطن العربي كله 
يعرف هذه القمة منذ سنوات واهميتها وبالتالي سيكون 

دور الالعبني ومجهودهم مضاعفا بتحقيق الفوز.
واضاف ان اي العب يتمنى التألق اليوم وهو ما يزيد 
من ش���عبيته ومحبة اجلماهير ل���ه، معربا عن امنيته 
الش���خصية بأن يرضي جماهير »االخضر« التي ازرته 
منذ حلظة وصوله الى الكويت وحتى اآلن وتدعمه دائما 
لذلك سيحاول بكل ما لديه ان يسعدهم، وان يكون احد 
االس���باب في حتقيق ال� 3 نقاط، الفتا الى ان من يقول 
ان املباراة محسومة لصالح القادسية قد اخطأ واحلكم 

سيكون في امللعب.

قال مهاجم القادسية خلف السالمة ان مباراة »االصفر«
و»االخضر« لها طابع خاص، اال اننا اليوم مطالبون 
بالفوز اكثر من العربي، وبالتالي سيكون الضغط النفسي 
علينا كبيرا، وما يزيد من حساسية املباراة انها مباراة 

ديربي لكن لدينا ثقة بكل الالعبني لتحقيق الفوز.
وبني الس���المة ان مس���توى »االصفر« لم يتراجع 
بصورة كبيرة بل بالعكس كان يقدم مس���توى جيدا، 
لك���ن النتيجة لم تخدمه في النهاية، مش���يرا الى ان 
مباراة العربي س���تكون بداية االنطالقة لتحقيق لقب 
الدوري املمتاز ومسابقتي كأسي االمير وولي العهد، 
مبينا ان معنويات الالعبني مرتفعة واجلميع يريد ان 
يش���ارك لتحقيق ال� 3 نقاط وهو ما يؤكد ان الالعبني 

عازمون على الفوز.

من اجل احلصول عليها.

العنابي والحذر

ما يشغل بال النصر الثالث 
)32 نقطة( هو ان يتحاش���ى 
رياح التغيير في أداء الساملية 
ويحاول اال تكون على حسابه، 
البرازيلي  امل���درب  ما يجعل 
مارسيلو كابو يفكر في خطف 
الفوز بأي ثمن ألنه أوال سيؤمن 
له املركز الثالث ويقربه من فرق 
الصدارة ويبقي على آماله في 
املنافسة على لقب الدوري، وهو 
قادر على ذلك بوجود جميع 

مفاتيح الفوز.
وف���ي الط���رف اآلخر جند 
السادس )21 نقطة(  الساملية 
يفك���ر ف���ي حتس���ني موقفه 
ومواصل���ة أدائ���ه اجليد في 
الفترة األخيرة بعد تولي املدرب 
الوطني زكريا صالح ألنه فقد 
األمل في املنافسة على أي مركز 

متقدم. 

البرتقالي وتجديد األمل

يدخل كاظم���ة الرابع )31( 
مباراته وه���و يعلم ان بداية 
عودة األمل لتحقيق اللقب هو 
الفوز على الصليبخات ومن ثم 
اذ  النتائج  انتظار باقي  عليه 

رمبا تأتي في مصلحته. 
اما الصليبخات فلن يكون 
هناك خيار أمامه وهو في املركز 
األخير ب� 3 نقاط سوى الدفاع 
لكي يحقق نقطة او يستطيع 

حتقيق املفاجأة والفوز.

دربه اخضر أمام العربي، وذلك 
ألن أي نتيجة غير الفوز ستعقد 
موقفه مستقبال خصوصا ان 
جميع مبارياته الثالث املقبلة 
س���تكون صعب���ة واحتمال 
فق���دان النق���اط فيه���ا وارد، 
ابراهيم  املدرب محمد  ويدرك 
ان العرب���ي اليوم غير األمس 
وخير دلي���ل انه عندما هزمه 
في القسم األول باألربعة عاد 
وتعادل معه بشق األنفس في 
القسم الثاني 1 � 1 ويضاف الى 
ذلك انه يعرف متام املعرفة ان 
من سيلتقيه اليوم هو منافسه 
األزلي واملدجج بجماهيره التي 

تسانده دائما.
وبالتالي سيحشد القادسية 
كل أسلحته ملباراة اليوم ويضع 
كل جنوم���ه على احملك الذين 
آماله عليهم فيما  سيضع كل 
تبق���ى من مباريات املوس���م 
وليس امام العربي فقط لذلك 
لن يغامر إبراهيم اليوم بإشراك 
العبني غير جنوم���ه، ورمبا 
يعتمد منذ البداية على وجود 
بدر املطوع والسوريني فراس 
اخلطيب وجهاد احلس���ني في 
املقدمة عل���ى ان يكون املكان 
الرابع حسب التدريبات األخيرة 
حائرا بني النجم الصاعد سعود 
املجمد والعبي اخلبرة خلف 
السالمة وأحمد عجب، بينما 
خرج حمد العنزي من احلسبة 

ألنه موقوف.
ورمبا تكمن اكبر مش���اكل 
األصفر في خط الوسط لغياب 

التعامل مع املباراة ورمبا تكون 
متهي���دا لوضع خطط جديدة 
ملباراتي كأس���ي األمير وولي 
العهد املقبلتني، لذلك ستكون 
أولى مهامه تأمني خط الدفاع 
ثم السيطرة على وسط امللعب 
وبعده���ا يت���رك محمد جراغ 
واجلزائري أمير سعيود يقومان 
بفك ش���فرة دفاع األصفر من 
خالل التمرير واملهارة الفردية 
ما يعطي مجاال كبيرا للمهاجم 
السوري محمد زينو بتسجيل 
األهداف أو إرباك تنظيم دفاع 

القادسية.

األبيض بأقل مجهود

الكويت مباراته  وسيدخل 
أمل ان  التضام���ن وكله  امام 
ينهيها بسرعة وبأقل مجهود 
وهو قادر على ذلك إال اذا كان 
العبوه ليسوا في يومهم وتفوق 
أنفسهم  التضامن على  العبو 
وقدموا مستوى عكس املتوقع، 
ورمبا يسعى املدرب البرازيلي 
ارثر الى حس���م املواجهة في 
الشوط األول متمنيا في نفس 
الوقت ان تأتي األخبار السارة 
من س���تاد الصداقة والسالم 
بخسارة القادسية او تعادله.

اما التضامن قبل األخير )5 
نق���اط( فيتطلع للخروج من 
املباراة ولو بنقطة وهي التي 
س���تكون مفيدة له مستقبال 
ورمبا جتنب���ه الهبوط املبكر 
الى دوري الدرجة األولى، لذلك 
سيقاتل من البداية حتى النهاية 

اخلامس )24 نقطة( في مركزه، 
ولكنه يعلم ان الفوز اليوم على 
القادسية سيكون له مردودان 
أولهما ان���ه رد الدين لألصفر 
بخس���ارته في القس���م األول 
واآلخر سيكون مبثابة حتذير 
له ملا هو ق���ادم من مواجهات 
بينهما، لذلك لن يفوت األخضر 

الفرصة اليوم.
وما يدعم األخضر اليوم هو 
هدوء األعصاب الذي سيدخل 
به املباراة عكس األصفر الذي 
يسعى للفوز فقط، وبالتالي 
الكرواتي  امل���درب  س���يكون 
دراغان سكوسيتش حذرا في 

العاجي إبراهيما كيتا لإليقاف ما 
يجعل العبء مضاعفا على كل 
من صالح الشيخ وطالل العامر، 
ورمبا نش���اهد املتألق مؤخرا 
عبدالعزيز املش���عان معهما، 
بينما يعتب���ر اكثر اخلطوط 
راحة في األصف���ر هو الدفاع 
بتواجد قلبي الدفاع حس���ني 
فاضل ونهير الش���مري. ومن 
الواضح ان القادسية سيدخل 
مهاجما منذ البداية لكنه سيؤمن 
خطه اخللفي الن املنافس خطير 

في الهجمات املرتدة.
وعل���ى اجلبهة األخرى لن 
العربي  ف���وز  او يؤخر  يزيد 

عبدالعزيز جاسم
م���ع اختالف احلس���ابات 
الفريقني  النظر بني  ووجهات 
تظل مواجهة العربي والقادسية 
بطولة بحد ذاتها، بالرغم من 
ان األصف���ر ينافس على لقب 
الدوري املمتاز، والعربي يأمل 
فقط حتسني مركزه بعد ان فقد 
املنافسة على اللقب، وستكون 
اليوم  مباراة »الكالس���يكو« 
في اجلول���ة ال� 18 بداية غيث 
قادم حيث سيتواجه األخضر 
واألصفر بع���د ذلك في الدور 
النهائي لكأس س���مو  نصف 
العهد،  األمير ثم كأس ول���ي 
وبالتالي فإن فوز احدهما على 
اآلخر سيكون مبثابة إنذار قوي 
لآلخر، وفي الوقت نفسه رمبا 
يكون دفع���ة معنوية كبيرة 

لتصفية احلسابات.
وتشهد هذه اجلولة أيضا 
ثالث مواجهات أخرى، حيث 
الكويت مع  يلتقي املتص���در 
الطريق  اذ سيكون  التضامن 
امام األبيض للحفاظ  س���هال 
على صدارته ألنه س���يواجه 
قبل األخير، بينما س���تكون 
املهمة شاقة للنصر الثالث الذي 
سيلتقي مع الساملية السادس، 
وسيس���عى كاظمة الرابع الى 
حتس���ني وضعه بالفوز على 

الصليبخات األخير.

األصفر يريدها خضراء

يتطلع القادسية الوصيف 
)36 نقطة( اليوم الى ان يكون 

سعيود: واثقون من الفوز

السالمة: لها طابع خاص
دعا علي عمر العب الفريق األول لكرة القدم بالعربي 
اجلماهير حلضور مهرجان تكرميه الذي س���يقام اليوم 
على هامش لقاء العربي والقادسية على ستاد »الصداقة 
والسالم« بكاظمة حتت رعاية رجل األعمال بدر العتيبي 

والراعي اإلعالمي محمد النصار.
 وقال عمر ان وجود اجلماهير في ذلك اليوم سيكون 
دافعا قويا لي وردا للجميل بعدما قدمت الكثير للفانيلة 
اخلض���راء ولكن اإلصابة حرمتن���ي من تقدمي أفضل ما 
عندي، مش���يرا الى ان اليوم سيكون في ذاكرته خاصة 

ان تكرميه يجمع قطبي الكويت.
ووجه علي الش���كر ملجلس إدارة العربي والقادسية 
وكاظمة على دعمهم له واملس���اهمة في إجناح مهرجان 
تكرميه وتذليل كل العقبات حتى يخرج املهرجان بصورة 
جيدة، وشكر ايضا راعي املهرجان بدر العتيبي ومحمد 

النصار على دعمهما له.

ارسل احتاد اليد كتابا رسميا الى
نادي الشباب يخطره بصحة تسجيل 
العب الفريق األول بالنادي حامد مزعل 
في صفوف العربي بعد ان مت شطبه 
من سجالت الشباب بناء على محضر 
مجل���س االدارة املعني، وكان املجلس 
احلال���ي لنادي الش���باب قد طعن في 
صحة شطب مزعل وتسجيله للعربي 
على اعتبار ان املجلس املعني ال يحق 
له الشطب ولكن االحتاد راسل الهيئة 
العامة للشباب والرياضة التي أكدت 
صحة الشطب والتسجيل وبذلك بات 

مزعل في حكم املؤكد عرباويا.

علم���ت »األنب���اء« ان ادارة نادي
القادس���ية اقالت م���درب كرة اليد 
للفري���ق األول اجلزائري عبدالرحمن 
حمو وعينت بدال منه املدرب الوطني 
غامن اخلالدي وذلك نظرا لسوء نتائج 
األصفر في دوري الدمج واحتالله املركز 
العاشر، وهو ما يعتبر مركزا متأخرا 
نسبيا حيث كان القادسية في املوسم 
املاضي بطال لكأس االحتاد وسيتسلم 
اخلالدي اعتبارا من اليوم مهام تدريب 
الفريق للدخول معهم في منافس���ات 
دوري الدرجة االولى التي تنطلق 20 

اجلاري.

مبارك الخالدي
يستضيف اليوم اجلهراء )28( نقطه الفحيحيل )10( نقاط 
في 6:40 مساء ضمن مباريات اجلولة الثانية من القسم الرابع 
واألخير ملسابقة فرق دوري الدرجة االولى والتي ستستكمل 
غدا بإقامة مباراتني جتمع االولى خيطان مع الس���احل، في 

حني يلتقي في الثانية اليرموك مع الشباب.
ويس���عى اجلهراء لالنقضاض على خصم���ه واالنفراد 
بصدارة الترتيب العام آمال ف���ي تعثر أبرز مالحقيه وهما 
الساحل )28( نقطه وخيطان )24( نقطه في املواجهة التي 

ستجمعهما غدا.
وميتل���ك أبناء اجلهراء األفضلية م���ن الناحيتني الفنية 
واملعنوي���ة لتواجد مجموعه مؤثرة من الالعبني كس���طام 
احلسيني في حراسة املرمى والدولي عادل حمود واحمد حواس 
واملتألقني محمد دهش وعبدالرحمن عواد والبرازيليني توبانغو 
ومواطنه ويلسون، كما ميتلك اجلهراء الدافع واحلرص على 

كسب نقاط املباراة وابقاء الصدارة في متناول يده.
في املقابل مير الفحيحيل بظروف سيئة بعد تلقيه خسارتني 
ثقيلت���ني من اليرموك خالل اس���بوع واحد 8 � 1 و4 � 1 على 
التوالي والفريق ليس لديه ما يخس���ره سوى تقدمي عرض 

تبقى نتيجته للتاريخ.

يحيى حميدان
متكن الساحل من االطاحة بالكويت 77 - 76 اول من امس 
ضمن مباريات اجلولة الثانية للمجموعة االولى في كأس احتاد 
السلة، كما فاز القادس���ية على التضامن 85 - 54، والنصر 

على الشباب 78 - 62.
وبعد ختام مباريات اجلولة، تصدر القادسية ترتيب الفرق 
برصي���د 4 نقاط من فوزين، فيما جاء خلفه الساحل بالرصيد 
نفس���ه، ثم الكوي����ت والنصر برصيد 3 نقاط، واخيرا حل 

الشباب والتضامن برصيد نقطتني من هزميتني.
هذا وتقام اليوم مباريات اجلولة الثالثة للمجموعة، حيث 
س���تقام 3 مباريات جتمع القادسية مع النصر في اخلامسة 

مساء في صالة اليرموك.
 وف���ي صالة اجله���راء يلعب التضامن مع الس���احل في 
اخلامسة، واخيرا تأتيمواجه���ة الشب���اب مع الكوي���ت في 

السابع���ة.

عمر يدعو الجماهير لحضور تكريمه

مزعل الشباب عرباوي الخالدي بداًل من حمو

الجهراء يستضيف الفحيحيل لالنفراد بالصدارة

الساحل أطاح بالكويت في »كأس السلة«

الكويت تقترب من لقب »خليجية القوى«العربي يهزم الصليبخات في ختام »دمج اليد«
حامد العمران

أنهى العربي املرحلة األولى من الدوري بفوزه 
على الصليبخات 29 � 21 في اللقاء اخلتامي لدوري 
الدمج الذي أقيم أول من أمس على صالة الشهيد 

فهد األحمد في الدعية.
وبذلك رفع العربي رصيده الى 22 نقطة ليحتل 
املركز الثاني فيما بق���ي رصيد الصليبخات عند 
18 نقط���ة ليبقى في املركز الراب���ع، وبذلك يكون 
ترتيب الفرق الس���تة بعد انته���اء املرحلة األولى 
كالتالي: الفحيحيل )25( العربي )22( الساملية )20( 
الصليبخات )18( الكويت )17( وأخيرا الشباب )16( 
وبذلك ستكون الفرق الستة هي التي تشكل الدوري 
املمتاز وسينطلق الصراع على لقب الدوري في 19 
ابريل احلالي ويستمر الى 20 من مايو املقبل على 
ان تلعب الفرق على مرحلتني وبواقع 10 مباريات 
لكل فريق، حيث ستدخل الفرق الستة الى الدوري 
املمتاز دون رصيد من النقاط اذ ستبدأ املنافسة من 
جديد للفرق الستة املتساوية في احلظوظ، حيث 
سيش���هد اليوم األول 19 اجلاري انطالقة الدوري 
املمتاز ب���� 3 مباريات، حيث يلتقي الفحيحيل مع 
الشباب في الرابعة والنصف فيما يلعب العربي مع 

الكويت في السادسة مساء، وأخيرا يلعب الساملية 
مع الصليبخات في السابعة والنصف، فيما ينطلق 
دوري الدرجة األولى في 20 من الشهر اجلاري حيث 
يضم الفرق اصحاب املراكز من الثامن الى الرابع 
عشر وهي على التوالي: اليرموك، النصر، خيطان، 
القادس���ية، اجلهراء، كاظمة، التضامن والساحل، 
وس���تلعب الفرق »دوري« م���ن مرحلتني على ان 
يتوج صاحب أكبر رصيد من النقاط بطال لدوري 

الدرجة األولى.
وفي السياق نفسه، ارسل االحتاد كتبا الى أندية 
الدوري املمتاز الخطارها بالتكاليف املادية للحكام 
األجانب على ان يحدد كل ناد املباريات التي يرغب 
في ان يديرها طاقم أجنبي، وان كان هناك فكرة أخرى 
بأن يدير كل مباريات الدوري املمتاز حكام أجانب 
وسيجتمع أعضاء االحتاد لطرح الفكرة ودراستها 
من جميع النواحي وتأثيراتها السلبية وااليجابية 

وسيبت في األمر خالل اليومني املقبلني.
ام���ا مباريات دوري الدرجة األولى فس���توكل 
ادارته���ا الى األطقم احمللية وقد يتم الدفع ببعض 
احلكام املميزين للدرجتني الثانية والثالثة حتى 

يكتسبوا اخلبرة في ادارة مباريات الكبار.

اقترب منتخبنا الوطني أللعاب 
القوى من حسم لقب بطولة مجلس 
التعاون الثانية عش����رة للشباب 
التي انطلقت االربعاء املاضي على 
مضمار احتاد القوى بكيفان بعد ان 
حصل على ثالث ميداليات ذهبية 
اليوم  وفضيتني وبرونزيتني في 
الثاني للبطولة ليرفع رصيده إلى 
15 ميدالية 6 ذهبية و5 فضية وأربع 
برونزيات وحل املنتخب القطري 
ثانيا والبحريني ثالثا والسعودي 
رابعا واإلماراتي خامس����ا وتذيل 
الترتيب  العماني قائمة  املنتخب 
الس����ادس واألخير  املركز  محتال 
ولم يحصل على اي مركز.وجاءت 
الذهبيات الثالث للمنتخب الوطني 
عن طريق يوسف طاهر في 400 

متر حواجز وعيسى الزنكوي في 
رمي القرص وعبداهلل اليوحه في 
الوثب الثالثي. وحقق مشعل سعيد 
فضية رمي القرص وجاسم السعد 
برونزية الوثب الثالثي وعبداهلل 

املطيري برونزية 800 متر.
من جهت����ه أكد العب منتخبنا 
الوطني عبداهلل اليوحة ان املنافسة 
كانت قوية جدا بينه وبني الالعبني 
السعودي واإلماراتي باإلضافة إلى 
ان اجلو لم يكن يس����اعد والهواء 
كان شديدا ولكن جنحت في خطف 
الذهب وحتسني رقمي في مسابقة 
الوثب الثالثي. وأش����ار بطلنا في 
س����باق 400م حواج����ز يوس����ف 
طاه����ر ان اجلميع لم يكن يتوقع 
ان حتقق الكويت امليدالية الذهبية 

وكل الوفود واملدربني كانت تتوقع 
فوز الالعب السعودي.

العامة  وقال ممث����ل األمان����ة 
لدول مجل����س التعاون اخلليجي 
الس����عودي س����لمان اجلريس����ي 
انه س����عيد لهذا التجمع الشبابي 
اخلليج����ي الرياضي والذي يعبر 
عن ترابط أبناء اخلليج وحرصهم 
على التواجد في كل مناسبة إلجناح 
البطوالت، مشيرا إلى أن املنافسات 
قوية وأظهرت العديد من األبطال 
متوقعا في الوقت ذاته أن كل من 
توج في هذه املس����ابقات سيكون 
له كلمة مستقبال وميثل اخلليج 
خير متثيل في احملافل الدولية الن 
هؤالء األبطال لديهم طريق طويل 

وأمل كبير ليحققوه.

الكويت لمواصلة الصدارة على حساب التضامن في الجولة الـ 18 من الدوري
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