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في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد

العربي للقادسية.. »جابك اهلل«
فهد الدوسري

في كالكي���ت للمرة الثانية 
خالل اس���بوع واح���د وللمرة 
الرابعة خالل املوسم احلالي، 
يواجه القادسية اليوم غرميه 
العرب���ي في نصف  التقليدي 
العهد،  نهائي كأس سمو ولي 
وسيكون ستاد الكويت مسرحا 
لهذه املواجهة التي ستكون بطعم 
آخر مغاير متاما لسابقاتها على 
اعتبار انه ال مجال للتعويض، 
فاخلاسر سيودع البطولة فيما 
س���ينافس الفائز عل���ى لقبها 
النهائية، ويحق  املب���اراة  في 
جلماهير الفريقني ترديد اغنية 
فنان الع���رب محمد عبده »لي 
ايام« ليعكس��وا حال���ة  ثالث 
الول���ه التي يعيش���ونه��ا في 

االنتظ��ار.
وكانت آخر املواجهات التي 
الفريقني مس���اء  ب���ني  اقيمت 
السبت املاضي وانتهت ملصلحة 
»االصفر« 2 - 1 ليتشبث بآماله 
في املنافسة على درع الدوري 
محافظا على فارق النقطة بينه 
وبني املتصدر الكويت، وليثبت 
علو كعبه هذا املوسم بعد ان 
تغلب على »االخضر« في لقاءين 
الثالث، وسيمنح  وتعادل في 
هذا التف���وق العبي »االصفر« 
الثقة لدخول لقاء اليوم، السيما 
انها مباراة ال حتتمل انصاف 

احللول.

شكوك حول مشاركة المطوع

وسيفتقد »االصفر« جهود 
العبه ط���الل العامر لاليقاف، 
فيما التزال الشكوك حتوم حول 
الفريق  امكانية مشاركة جنم 
بدر املطوع بعد االصابة التي 
حلقت به في املباراة االخيرة، 
وتعتبر فتره االيام الثالثة التي 
فصلت بني لقاء مهم في الدوري 
وآخر ال يقل أهمية في نصف 
نهائي كأس ول���ي العهد فترة 
قليلة جدا العداد احدهما لهذه 
املواجهة، فضال عن دخول العبي 
الفريقني في دوامة من الضغط 

النفسي الكبير.
ويعاني »االصفر« من عدم 
تق���دمي محترفيه الس���وريني 
فراس اخلطيب وجهاد احلسني 

قدمه���ا العربي هذا املوس������م 
مثل فهد احلش��اش وعبداهلل 
احل������داد وعلي اش���كنان��ي 

وآخري��ن.

ال أهمية للغيابات

واعتادت اجلماهير العاشقة 
للدرب���ي اال تضع في االعتبار 
اي اهمية للغيابات في صفوف 
الفريقني مهما كان حجمها على 
اعتبار ان الديربي سيكون مبن 
حضر، وان مباريات »االصفر« 
و»االخضر« ال يحكمها غياب 
الع���ب او اثن���ني، فجماهي���ر 
القادسية ستغص بها مدرجات 
س���تاد الكويت امال في بلوغ 
نهائي الكأس الغالية وللتأكيد 
على ان القادس���ية فريق غير 
وحتديدا امام الغرمي »االخضر« 
الذي بدوره حتما سيالقى دعما 
ال محدودا من جماهيره الوفية 
التي حتضر مبارياته حتى في 

أسوأ ظروفه.
فكيف مبباراة مثل هذه والتي 
يعشقها العربي وجماهيره، فهي 
مباريات الكؤوس التي تخصص 
فيها ابناء املنصورية منذ زمن 
بعيد، وما فوزهم 5 مرات بكأس 
ولي العهد و15 مرة بكأس االمير 
اال داللة واضحة على حس���ن 
تعامل »االخضر« مع بطوالت 

الكؤوس.
وهذا أشد ما يخشاه محمد 
ابراهيم والعبوه. باختصار، لقاء 
اليوم اما ان يكون ثأريا للعربي 
أو تأكيدا لزعامة القادسية على 

العربي هذا املوسم.
املب���اراة احلك���م  ويق���ود 
الدول���ي زكري���ا  البحرين���ي 

ابراهيم.

مستواهما املعروف حتى املباراة 
املاضية مع ان فريقهما في حاجة 
ماسة لهما النعاشه من جديد 
بعد تعثره في عدد من املباريات 
وكان آخرها تعادله امام النصر 
1 - 1 وفوزه الصعب على العربي 

.1 - 2
ويعول املدرب الوطني محمد 
ابراهيم كثيرا على جنوم الفريق 
امثال حمد العنزي العائد من 
االيق���اف واحمد عجب وخلف 
السالمة وبدر املطوع في حال 

مش���اركته والوج���ه الصاعد 
س���عود املجمد ليشكلوا بذلك 
اقوى هجوم في الدوري احمللي، 
االمر الذي ال شك انه يقلق مدرب 
العربي الكرواتي دراغان الذي 
بدوره يسعى اليجاد احلل االمثل 

اليقاف املد »االصفر« عن منطقة 
جزاء فريقه من خالل س���حب 
العبي وس���ط القادسية للعب 
في منطقتهم ب���دال من نصف 

ملعبه.
ومتثل املباراة اهمية خاصة 

لدراغان بعد فشله في حتقيق 
القادس���ية  فوز للعربي على 
بقيادته، وسيغيب عن »االخضر« 
قائده محمد جراغ، وهو االمر 
الذي سيعاني منه كثيرا، السيما 
انه يجيد صناعة اللعب ويلعب 

دور القائد في الفريق وتوجيه 
زمالئه في ظل وجود عدد كبير 
م���ن الالعبني الش���باب الذين 
يحتاجون توجيهات مستمرة 
رغم تقدميهم مستويات مميزة 
وهم من اخلامات الطيبة التي 

القادسية العربي

6:40
الكويت الرياضية

بعد تتويجه بكأس االتحاد تحت 17 سنة

مبارك الخالدي
أشاد مدير قطاع الناش���ئني بالقادسية رفاعي 
الديحان���ي باجناز فريق حتت 17 س���نة بالنادي 
وحصوله على كأس االحتاد، مؤكدا ان اللقب يحسب 
أوال لالعبينا على تضحيتهم وعطائهم ومتيزهم 
طوال مباريات املوس���م وكذل���ك للحهازين الفني 
واإلداري اللذي���ن عمال بكل تف���ان وبتناغم كامل 

لتهيئة كل السبل أمام هؤالء النجوم.
وأضاف ان ما مييز العبي األصفر هو حتليهم 
بامله���ارة الفردية الالفتة وهذا ما يجعلنا نش���عر 
باالطمئنان على الكرة القدساوية في املواسم املقبلة، 
فكل من ش���اهد العبينا يلف���ت انتباهه عدد كبير 
منهم وفي مقدمتهم الواعد س���لطان العنزي الذي 
ن���ال إعجاب مدرب برش���لونة احلالي غوارديوال 
عندما شاهده في إحدى البطوالت في قطر والذي 
لم يتمالك نفسه فنزل من املدرجات واهداه ساعته 
الشخصية تقديرا منه ملوهبته، وطالبنا باحلفاظ 

عليه ودعمه ليتمكن من صقل موهبته. وعن مباراة 
النهائي قال الديحاني انه بالرغم من اننا لم نقدم 
مستوانا احلقيقي للجهد الكبير الذي بذله الالعبون 
في مباراة نصف النهائي مع الكويت والتي حسمت 

ملصلحتنا في الوقت االضافي 1-2.
إال ان العبينا لم يوفقوا في إحراز هدف مبكر 

ميكن ان يغير الكثير من األمور الفنية. 
وانتق�����د حكم املباراة وق���ال انه اغفل ضربة 
ج���زاء صحيحة لألصفر بعد ان ملس���ت الكره يد 
مداف���ع اجلهراء بوضوح لكل من شاهدها باإلضاف��ة 
ال���ى بعض القرارات العكس���ية التي لم تك��ن في 

مصلحتن��ا.
وأعلن الديحاني ان إدارة الفريق ستمنح الالعبني 
مكافآت مجزية وقال ان االيام القليلة املقبلة ستشهد 
إقامة حفل تكرمي لهؤالء النجوم وسنقدم لهم مكافآت 
مجزيه تليق بحجم املجهود الذي قاموا به طوال 

املوسم الذي تكلل بإحراز الكأس.

الديحاني: مكافآت مجزية لناشئي األصفر 

الكويت بطاًل لكأس االتحاد لألشبال

مبارك الخالدي
توج أشبال نادي الكويت حتت 15 سنة أبطاال 
لكأس االحتاد بعد فوز الفريق في املباراة النهائية 
على النصر 1-0 والتي جرت مساء امس على ملعب 

كاظمة رقم 2.
وانتهى الوقت األصلي للمباراة بالتعادل السلبي 
اذ لم ينجح اي من العبي الفريقني من اختراق مرمى 
الفري���ق اآلخر، حيث مال اجلانب���ان الى التحفظ 
الدفاعي، ولم تكن هناك محاوالت تذكر ليلجأ بعدها 

الفريقان الى الوقت اإلضافي والذي شهد سيطرة 
كويتاوية على مجريات شوطيها ومتكن يعقوب 
الراشد من إحراز هدف الفوز )95( ولينشط بعدها 
النصر في محاولة للعودة الى املباراة اال ان التماسك 

الدفاعي للكويت أجهض جميع احملاوالت.
أدار املباراة احلكم ص���ادق مختار وقام بطرد 
علي النجدي من الكويت. وعقب املباراة قام مدير 
قطاع الناش���ئني باللجنة االنتقالية الحتاد الكرة 

علي الديحاني بتتويج الفريق البطل.

)هاني الشمري(العبو القادسية والعربي في حالة ترقب أمال في التأهل إلى نهائي كأس ولي العهد

)عادل يعقوب(فرحة رئيس نادي الكويت عبدالعزيز املرزوق ورئيس جهاز الكرة مرزوق الغامن وأشبال الكويت بالفوز بالكأس 

حجز مقعده في المباراة النهائية لكأس ولي العهد 

الكويت بخبرته يتخطى الجهراء بهدفين 
مبارك الخالدي

حجز الكويت مقعده في املباراة 
النهائية لكأس ولي العهد بعد ان 
فاز على اجلهراء 2-1 في املباراة 
التي جرت مساء امس على ستاد 
الصداقة والسالم في الدور نصف 
نهائي للبطولة ليلتقي االبيض 
مع الفائز من مباراة القادس���ية 
والعربي اليوم في ال� 3 من شهر 

مايو املقبل.
وانتهى الشوط االول بتقدم 
االبي���ض بهدف اح���رزه احمد 
الصبي���ح )21( واض���اف خالد 
عج���ب الهدف الثاني )66( فيما 
أحرز للجهراء عبدالرحمن السربل 

.)74(
وجاء الشوط االول متوسط 
الفريقني وشهد  املس���توى بني 
نشاط ملحوظا للجهراء خالل ربع 
الساعة االولى مدفوعا باحلماس 
والرغبة ف���ي إحراز هدف مبكر 
اال ان محاوالته لم تذكر للرقابة 
اللصيق���ة من يعق���وب الطاهر 
واحم���د الصبيح على مهاجميه 
محمد دهش والبرازيلي ويلسون، 
وتغير مجرى املباراة بعدها حيث 
رد القائم االيسر للحارس سطام 
احلس���يني كرة جراح العتيقي 
التي لم يحسن احلسيني تقديرها 
ليرد عليها مباشرة احمد حواس 
انفعالية من خارج  بتس���ديدة 
املنطقة ذهبت بعيدا عن مرمى 
خال���د الفضل���ي )17( ليفرض 
الكويت بعدها سيطرته بفضل 
خبرة العبي���ه وتراجع العبي 
اجلهراء الى املنطقة اخللفية. ومن 
كرة ثابتة )21(ارسل املتخصص 
حس���ني حاكم كرة داخل منطقة 
ال� 6 ياردة وضعها املتقدم احمد 
الصبيح غير املراقب على ميني 
احلس���يني وليواصل االبيض 
بس���ط نفوذه بفضل حتركات 
البرازيلي روجيرو من اجلبهة 
اليمنى والنشاط امللحوظ لوليد 
علي في اجلبهة اليس���رى االمر 
ال���ذي منح احلرية خلالد عجب 
التحرك بحرية خللخلة دفاعات 
اجله���راء. ومن متري���رة لوليد 
علي لعجب )37( مر االخير من 
احلسيني وأرسل كرة عرضية 
لم جتد م���ن يتابعها من العبي 
الكويت ليبعدها مدافع اجلهراء 

املغربي ربيع هوبري. 

ووضع وليد عل���ي زميله 
عجب بالوض���ع منفردا عندما 
مرر كرة ماك���رة )39( ابعدها 
احلس���يني بصعوب���ة وكانت 
محاوالت اجلهراء خجولة رغم 

ندرتها. 
وفي الش���وط الثاني أجرى 
البوس���ني  م���درب اجله���راء 
زياديتش تبديال اضطراريا ليزج 
باملدافع املغربي يونس قاسني 
بدال من مواطنه ربيع هوبري كما 
دفع بعبدالرحمن السربل بدال 
من مشعل عويد وذلك الصابة 
الالعبني ولم يكن لهذا التبديل 

التكتيكية  الناحي���ة  اثر م���ن 
الكويت سطوته  حيث واصل 
على املب���اراة منوعا انطالقته 
بتمريرات بينية وطولية متيز 
م���ن خاللها روجي���رو ووليد 
علي وبشار، حيث ارسل وليد 
عرضية من اجلهة اليسرى )48( 
سددها مباشرة عجب بأحضان 
احلسيني، تلتها محاولة لبشار 
علت العارضة ويواصل الكويت 
ضغطه ويتبادل بشار ووليد كرة 
جميلة انتهت الى االول سددها 
الى  ابعدها احلسيني  مباشرة 
ركنية )66(. وحتصل االبيض 

على ركنية مرره���ا حاكم الى 
روجيرو الذي ارس���لها بدوره 
ولي���د عل���ي اال ان عجب غير 

املراقب وضعها هدفا )66(.
بعدها ق���ام مدافع اجلهراء 
احمد حس���ن بعرقلة روجيرو 
ليتحص���ل االبيض الى ضربة 
جزاء نفذه���ا وليد علي خارج 
املرم���ى )72( لينتفض بعدها 
اجله���راء ويتحص���ل مهاجمه 
البدي���ل عبدالرحمن الس���ربل 
على كرة مرت���دة من احلارس 
خالد الفضلي اثر دربكة ليرسلها 
السربل في املرمى اخلالي )74(. 

وكاد عجب ان يدرك املرمى بعد 
ان انفرد متام باحلسيني اال انه 
ارسل الكرة خارج املرمى )80( 
ليخرج مصابا ويدخل بدال من 
العماني اسماعيل العجمي الذي 
اضاع انفرادا )85( تصدى لها 
احلس���يني ببراعة فيما حاول 
اجله���راء جاهدا إدراك التعادل 

دون جدوى.
الدولي االماراتي  اللقاء  أدار 
فريد علي وعاونه كل من ناصر 
الفرحان وانذر  الشطي ومحمد 
كال من احمد حسن ويوسف عواد 

من اجلهراء.

)عادل يعقوب(مدافع اجلهراء احملترف املغربي يونس قاسني يستخلص الكرة من مهاجم الكويت بشار عبداهلل 


