
السبت 17 ابريل 2010   27رياضة
النصر مع كاظمة على »الثالث« وصراع الهبوط بين التضامن والصليبخات في الجولة الـ 19

القادسية للعودة من بوابة السالمية.. والكويت والعربي مواجهة بحسابات مختلفة

 عبدالعزيز جاسم
ستكون الجولة الـ 19 من الدوري 
الممتاز التي تقام مبارياتها اليوم من 
اهم الجوالت في مشوار الفرق، حيث 
ستحدد كثيرا مالمح من سيبقى للنهاية 
منافسا على اللقب ومن سيودع دوري 

األضواء الى دوري المظاليم.
 واقـــوى هـــذه المواجهـــات بين 
متصدر الترتيب الكويت مع العربي 
صاحب المركـــز الخامس والذي فقد 
االمل في المنافســـة على اللقب، كما 
تحظى مواجهة القادسية الوصيف مع 
السالمية السادس بأهميـــة وخصوصا 
لـ »األصفر«، في حين يلتقي النصر 
الثالث مع كاظمة الرابع، وهي المباراة 
التي ربما تشـــهد خروج احدهما من 
المنافسة على المركز االول في حال 
خسارته وفوز الكويت او القادسية، 
كما تشهد الجولة صراعا آخر في ذيل 
الترتيب بين التضامن والصليبخات، 
فالخاسر ســـيضمن بصورة كبيرة 
ســـقوطه مـــن الممتاز الـــى الدرجة 

االولى.

األبيض يدفع بكل قوته

يدخل الكويت المتصدر )40 نقطة( 
مباراته اليوم وهو يدرك ان مهمة الفوز 
باللقب تبدأ اوال من مباراة اليوم والتي 
عليه الفوز بهـــا حتى يدخل الجولة 
المقبلة التي ســـيلتقي فيها مطارده 
القادسية وهو مطمئن بعض الشيء 
ألنه لو انتهت مباراتهما معا بالتعادل 
فهو امر جيد خاصة أن الجولة األخيرة 

ســـتجمعه مع االخيـــر الصليبخات 
والفوز فيها شبه مضمون، لكن على 
»االبيض« اليوم ان يفرض اســـلوبه 
كالعادة وان يتمكن من السيطرة على 
زمام االمور خصوصا في بداية المباراة 
التي غالبا ما يسجل فيها اهدافه ويدرك 

من خاللها الفوز.
 وسيحاول المدرب البرازيلي آرثر 
الدفع بكل قوته للحصول على النقاط 
الثالث، ولن يدخر أي أوراق الى الشوط 
الثاني، لذلك ربما يـــزج من البداية 
بالقوة الهجومية المتمثلة في الثالثي: 
البرازيليان كاريكا وروجيرو ومعهما 

العماني اسماعيل العجمي.
 وما يبعث على االمل في صفوف 
الكويت انهم حتى اآلن يكملون المشوار 
بسالسة، فهم وصلوا الى نهائي كأس 
ولي العهد ولديهم مباراة في نصف 
نهائي كأس االمير وهاهم حتى اآلن 

يتصدرون الدوري.
وفي الجبهة االخرى، نجد العربي 
الخامـــس )24 نقطة( يدخل المباراة 

دون أي ضغط نفسي، فهي لن تفيده 
او تضره من ناحيـــة الترتيب، ألنه 
ضمن البقاء في مركزه الحالي، لذلك 
ســـيركز مـــدرب العربـــي الكرواتي 
دراغان سكوســـيتش على ان يجس 
نبض الكويت ال أكثر ومعرفة مكامن 
الضعف والقوة ألنه سيلتقي به في 
نهائي كأس ولي العهد وبالتالي المباراة 
ستكون بمنزلة بروڤة يطبق من خاللها 
خططه وتكتيكه فإن نجح فسيكمل 
به وان اخطأ فإنه سيحاول التعديل 

سريعا.
وربما يريح سكوســـيتش بعض 
العبيه خوفا من إصابتهم او حصولهم 
على بطاقات صفراء ربما تؤثر عليه 
مستقبال، لكن ذلك ال يعني انه سيسلم 
المباراة للكويت ألن الفوز عليه اآلن 
ســـيمثل دافعا معنويا قويا لنهائي 

كأس ولي العهد.

»األصفر« والحالة المعنوية

المعنوي هو  العامـــل  ســـيكون 

المنافس األكبر للقادســـية الوصيف 
)39 نقطة( في مباراة اليوم ألنه من 
الصعب في فترة 3 ايام الخروج من 
االجواء النفسية الصعبة بعد االخفاق 
في بطولة كأس ســـمو ولـــي العهد 
والخروج على يد العربي، لذلك ان كان 
الجهاز الفني نجح خالل االيام السابقة 
في اخـــراج الالعبين من هذه الحالة 
فسيظهر »األصفر« اليوم كما عهدناه 
وسيكون طريقه سهال لتحقيق الفوز، 
خصوصا ان عوامـــل الفوز جميعها 
موجـــودة باســـتثناء بعض النقص 
المتمثـــل في غياب المدافع حســـين 
فاضل المصاب وربما خلف السالمة 

الذي يعاني من ارتفاع حرارته.
اما السالمية السادس )20 نقطة( 
فيدخل المباراة واكثر ما يشغله هو 
إثبـــات الذات ال أكثـــر، ألنه ودع كل 
البطوالت، وربما تكون المباراة فرصة 
لبعض الالعبين لتقديم مهاراتهم او 
إظهار إمكاناتهم الحقيقية بعد الخروج 
من الضغط النفســـي فـــي الجوالت 

السابقة ومن الممكن ان يشرك المدرب 
صالح زكريا أكثر من العب جديد في 
التشـــكيلة للوقوف على مستواهم 

لخدمة الفريق في الموسم المقبل.

»العنابي« واألمل

ما يشـــغل بال النصر الثالث )35 
نقطة( ليس تحقيق الفوز على كاظمة 
فقط، بل ايضا كيفية إيقاف الكويت 
والقادسية لكي يقترب منهما على االقل 
بفارق 3 نقاط. لذلك، سيركز اليوم على 
النقاط الثالث خصوصا انه سيضمن 
الثالث بصورة كبيرة والتي  المركز 

تتيح له المشاركة الخارجية.
في المقابل، يفكر كاظمة الرابع )34 
نقطة( هو اآلخـــر والطموح يحدوه 
للظفر بنقاط المباراة، اذ ربما تخدمه 
الظروف بعد ذلك في الجوالت المقبلة 
ويقترب من اللقب، لذلك سيفكر في 
تخطي النصر اوال ثم لكل حادث حديث 

في باقي النتائج.

 صراع هبوط

التضامن قبل  ســـتكون مواجهة 
االخيـــر )5 نقاط( مـــع الصليبخات 
االخير )3 نقاط( بمنزلة االمل االخير 
لكل منهما للبقاء في الدوري الممتاز 
بعد ان يلعب جولة فاصلة مع ثاني 
دوري الدرجة االولى، لذلك من سيفوز 
اليوم سيضمن المركز السابع بصورة 
كبيرة، وربمـــا يحتاج التضامن الى 
نقطة التعادل ألنها ســـتبقيه في هذا 

المركز لجولة اخرى.

القادسية يحاول تخطي الساملية للبقاء في دائرة الصدارة هل يتمكن الكويت من جتاوز عقبة العربي اليوم؟

سعود الشالحي يتسلم درعا تذكارية من محمد فهاد

صراع حتت السلة بني العبي كاظمة واجلهراء    )عادل يعقوب(

مباريات اليوم
القناةالتوقيتالملعبالفريقان

الثالثة بلس6:45صباح السالمالقادسية – الساملية

الثالثة الرياضية6:45الصداقة والسالمالكويت – العربي

6:45الكويتكاظمة – النصر

6:45علي صباح السالمالتضامن – الصليخات

فهاد يدعو الشالحي لمهرجان اعتزاله

الهاجري: 12 دولة في بطولة المعاقين

اشاد رجل االعمال سعود الشالحي بالدور الكبير الذي قام 
به العب الفريق االول لكرة القدم بالقادســـية والعب املنتخب 
الوطني محمد فهاد ومساهماته في حصول ناديه على العديد 
من البطوالت والوصول به الى منصات التتويج. جاء ذلك خالل 
توجيه فهاد الدعوة للشـــالحي حلضور مهرجان اعتزاله الذي 
ســـيقام على هامش لقاء القادسية مع الكويت ضمن منافسات 
اجلولة الـ 20 للدوري املمتاز 24 ابريل اجلاري حتت رعاية الشيخ 
احمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزارء للشـــؤون االقتصادية 

ووزير الدولة والتنمية .

أكد أمني سر عام نادي املعاقني شافي الهاجري مدير البطولة الدولية 
األولى أللعاب القوى للمعاقني داخل امليدان ان الوفود العربية واألجنبية 
ستصل الى البالد 23 اجلاري، نافيا اعتذار اي دولة عن عدم املشاركة 
في البطولة. وقال: تلقينا موافقة 12 دولة رسميا والعمل مستمر على 

إصدار تأشيرات الوصول بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وكشــــف ان منافسات البطولة سيديرها 60 حكما من العاملني في 

احتاد ألعاب القوى خالل الفترة من 24 لـ 28 اجلاري.
وقال الهاجري ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
راعــــي البطولة أبدى ثقته بكل ما يقــــوم به مجلس ادارة النادي وان 

سموه سيكون متواجدا وفي مقدمة احلضور في افتتاح البطولة.
وكشف ان أكثر من 100 متطوع يشاركون في تنظيم البطولة وان 
الكويت ستشارك بـ 32 العبا والعبة في مسابقات دفع اجللة والقرص 

والرمح والصوجلان.

األصفر  يتكفل بميزانية مباراته 
مع النجمة بعد تأخر »الهيئة«

العربي والكويت في كأس الشباب

 ناجي شربل ـ عبدالعزيز جاسم  
قررت ادارة نادي القادسية صرف امليزانية املخصصة ملشاركة 
الفريـــق في مباراته مع النجمة اللبناني من ميزانية النادي نظرا 
لتأخر الهيئة العامة للشباب والرياضة في صرفها، كما قامت بإنهاء 
اجراءات سفر كل من الالعبني فهد االنصاري وفيصل العنزي الى 
فرنســـا للعالج ووفرت لهما جميع متطلباتهما، وكان امني السر 
وليد االنصاري متواجدا مع ادارة الفريق االول اول من امس ومع 

الالعبني وانهى جميع االمور العالقة. 
من جهة اخرى لم يســـتقر اجلهاز الفني على القائمة النهائية 
التي ستسافر الى لبنان ملالقاة النجمة وذلك حتى يتم التأكد من 
شفاء حسني فاضل وخلف السالمة، وكذلك امكانية مرافقة سعود 
املجمد للفريق الذي رمبا تعوقه ظروفه الدراســـية، فقد سبق ان 
اعتـــذر وبذلك ينضم الى قائمة املعتذرين مع محمد القطان وعمر 
بوحمد لظروفهما الدراســـية. ومن املقرر ان تنزل بعثة القادسية 
في فندق »لوميريديان كومودور« احلمرا. وسيتدرب يوم الوصول 
على ملعب الشـــهيد رفيق احلريري بنادي النجمة في املنارة، ثم 

يوم االثنني على ملعب املباراة.
من جانب اخر أعلن املستشـــار االعالمي لنادي النجمة محمد 
فواز لـ »األنباء«، ان النجمة يتطلع بقوة الى املباراة، »ألننا نركز 
كثيرا على مســـابقة كأس االحتاد اآلسيوي، بعد تراجع حظوظنا 

في االحتفاظ بلقبنا احمللي«. 
فيما دعا املدير الفني املصري للنجمة »زيزو«، العبي النبيذي، 
الى نسيان املباراة السابقة في الكويت والتي عادوا منها بتعادل، 
ألن القادسية فريق كبير. وكان »زيزو« تولى االشراف على النجمة 

بعد مباراة النجمة مع القادسية في الكويت.

 مبارك الخالدي
اكتمل عقد فرق الشـــباب حتت 19 ســـنة املتأهلة الى املربع 
الذهبي لكأس الشباب والذي سيقام اخلميس املقبل حيث يصطدم 
متصدر املجموعة األولى الكويت )16 نقطة( مع العربي )15( ثاني 
املجموعة الثانية، ويواجه متصدر املجموعة الثانية القادسية 

)18 نقطة( مع فريق الشباب )13( ثاني املجموعة األولى.
وكانت مالمح املربـــع الذهبي قد اتضحت في ختام اجلولة 
األخيرة من الدور التمهيدي للبطولة والتي أقيمت مساء أمس 
األول اذ اكتسح فيها العربي اجلهراء 6-3 وفاز القادسية على 
النصر 3-1 والشباب على الفحيحيل 3-1 والساحل على خيطان 
3-2، وتعادل الكويت مع التضامن 1-1 وكاظمة مع الســـاحل 

دون اهداف.

يلتقيان الساحل والقادسية غدًا

كاظمة والعربي إلى نصف نهائي كأس السلة
 يحيى حميدان

اكتمل عقد الفرق املتأهلة 
الى الدور نصف النهائي من 
الســــلة  بطولة كأس احتاد 
بتأهل كاظمــــة والعربي من 
املجموعة الثانية، بعد ان فاز 
االول علــــى اجلهراء 92ـ  90 
بعد التمديد اثر التعادل 82ـ  
82، والثاني على الساملية 80ـ  
59 اول من أمس ضمن اجلولة 
اخلامسة واالخيرة في الدور 
التمهيدي للمجموعة، ليحتل 
كاظمة املركز االول برصيد 10 
نقاط، والعربي ثانيا برصيد 
9 نقاط، ثم اجلهراء ثالثا بـ 

8 نقاط.
وبذلك سيلعب القادسية 
اول املجموعــــة االولــــى مع 
العربي ثاني املجموعة الثانية 
غدا في اخلامســــة مساء في 
النهائي على  الدور نصــــف 
صالة النصر، ثم كاظمة اول 
املجموعة الثانية مع الساحل 
ثاني املجموعــــة االولى في 
السابعة على الصالة نفسها، 
على ان تقام املباراة النهائية 
في صالة الكويــــت الثالثاء 

املقبل.
امال اجلهراء  وتعرضت 
لالنتكاســــة بعد ان تعرض 
للهزمية امــــام كاظمة، وكان 
العبو اجلهراء السبب املباشر 
في ضياع الفوز الذي كان بني 
ايديهم اال ان التسرع وعدم 
التركيز في الدقائق االخيرة 
ســــاهم بصــــورة كبيرة في 
اعالن فوز كاظمــــة وتأهله 
برفقة العربي.وجاءت املباراة 
الفريقني خالل  حماسية من 
الربع االول الذي انتهى لصالح 
كاظمة 24ـ  22، وكان اجلهراء 
االفضل في الربع الثاني عبر 

حتركات عبدالعزيز ضاري 
ونايف الصندلي واالميركي 
انتوني جونز كيو ليتمكنوا 
من انهــــاء الربــــع 52 ـ 44، 
التفوق اجلهراوي  واستمر 
في الربع الثالث ايضا وسط 
محاوالت جــــادة من العبي 
كاظمة لقلب النتيجة لكن هذا 
لم مينع اجلهــــراء من انهاء 
الثاني لصاحله ايضا  الربع 
70 ـ 62. وفــــي الربع الرابع 
اظهر كاظمة كل ما لديه لتأكيد 
احقيته باملركز االول بعد ان 
قدم العبوه مبــــاراة كبيرة 
خاصة احمد البلوشي الذي 
كان متألقا كالعادة وزميله فهد 
الرجيبة ليتمكنوا من انتزاع 
التعادل في الثواني االخيرة 

82 ـ 82.
وجلأ الفريقان بعدها الى 
وقــــت اضافــــي مدته خمس 
دقائق والتــــي متكن خاللها 
البرتقالي من االطاحة بآمال 
اجلهراء بعد فوزه عليه 92 
ـ 90، وكان البلوشــــي أبرز 
املسجلني لكاظمة بتسجيله 
27 نقطــــة، واحرز الرجيبة 
18 نقطة واالميركي مالكوم 
باتلس 17 نقطة، وللجهراء 
كان عبدالعزيز ضاري االفضل 
بتسجيله 27 نقطة، ثم نايف 
الصندلــــي 17 نقطــــة وكيو 
15 نقطة.ادار اللقاء ســــعود 
اليوسف وسالم الهزاع ومحمد 

سبتي.
من جهة اخرى، سيقود 
مباريات الدور نصف النهائي 
حكام خليجيون، حيث سيصل 
البحرينيان  اليوم احلكمان 
ماجد عيسى وفاضل غلوم، 
والسعوديان عبداهلل العجالن 

وعبداهلل االدماوي.

بشار: أسبوع حاسم لألبيض

كنكوني: »بروڤة« لنهائي كأس ولي العهد

 مبارك الخالدي
اعتبر مهاجم الكويت بشار عبداهلل ان االسبوع اجلاري اسبوع حاسم لالبيض 
على صعيد مس��ابقة الدوري وكأس االحتاد اآلسيوي، مؤكدا ان مباريات االبيض 
املقبل��ة ال تقبل اي تعثر اذا ما اردنا مواصلة الطريق نحو لقب الدوري، فاحملطات 
املقبلة كلها صعبة بداية من مواجهة العربي اليوم وهو فريق قادم مبعنويات عالية 
بعد اقصائه القادسية في مباراة نصف نهائي كأس ولي العهد ويأمل مواصلة ادائه، 

وليس لديه ما يخسره في الدوري.
 واوضح بشار ان اهمية مباراة اليوم تكمن فيما يبنى عليها من حسابات 
قبل لقاء القادس��ية ف��ي اجلولة املقبلة، فكل مباراة لها حس��اباتها وظروفها 
ل��دى الفرق التي ترغب في احراز لقب البطولة. واش��ار الى ان بطوله كأس 
االحتاد اآلسيوي ال تقل اهمية ايضا، فلدينا مباراة مهمة مع الهالل الساحلي 
اليمني االربعاء املقبل ومطلوب الفوز العالن تأهلنا والدفاع عن لقبنا كأبطال 

للمسابقة.

 مبارك الخالدي
قال حارس مرمى العربي شهاب كنكوني ان مباراة اليوم أمام الكويت ستكون 
مبنزة بروفة أولى لنهائي كأس سمو ولي العهد الذي سيجمع الفريقني معا، مضيفا 

ان األخضر مير بحالة معنوية وبدنية جيدة.
وتوقع كنكوني ان يكون اللقاء قويا من الطرفني الن األخضر عازم على 
مواصل��ة عروضه القوية والتي أثبتت ان الزعي��م ميرض ولكن ال ميوت اذ 
يظهر العبوه في األوقات احلرجة متى عادت إليهم الروح، وبالنسبة للكويت 
فهو فريق يس��تحق االحترام ومير بأفضل حاالته ولديه طموح مشروع في 
احملافظة على صدارته واثبات جدارته، وفي ظني ان من سيحسم املباراة هو 

من ميتلك التركيز والتوفيق أمام املرمى.


