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لحق بالقادسية وكاظمة إلى الدور الثاني لكأس االتحاد اآلسيوي

الكويت يحجب الهالل في صنعاء ويتأهل

خالد عجب تألق وسجل هدفي األبيض

حيدريان ينضم إلى القادسية

مفترق طرق بين كاظمة
والعربي في »ذهبي الطائرة«

تدخل بطولة دوري الكرة الطائرة للعمومي مرحلة احلسم اليوم 
في اجلولة الرابعة من املربع الذهبي »األولى إيابا« والتي يلتقي فيها 
القادس����ية مع الكويت وكاظمة مع العربي عند السابعة إال الربع في 

ملعبي الناديني املذكورين أوال.
وينفرد كاظمة بالصدارة وله 6 نقاط يليه العربي 5 والقادسية 4 

والكويت رابعا واخيرا برصيد 3 نقاط.
وتس����تقطب مباراة كاظمة والعربي االهتمام من متابعي وعشاق 
الكرة الطائ����رة ألن نتيجتها مبنزلة مفترق طرق للفائز فيها لتكملة 
مشواره نحو منصة التتويج مطمئنا وال ينظر هنا لنتيجة مواجهة 
الذهاب بينهما والتي صعق فيها »البرتقالي« نظيره »األخضر« ليس 

على حني غرة بل عن جدارة واستحقاق.
وفي املباراة الثانية فإنه من املنطقي ان يطلق عليها اس����م »لقاء 
اجلريحني« ألن القادسية »حامل اللقب« ومبا يحمله من إرث تاريخي 
تعصف به االصابات والبدالء »التكتيكيون« اصيبوا باخلضة الفنية وقت 
اجلد فيما ان من  يتوسم فيهم املستوى من اجليل الصاعد لم يكتمل 

نضجهم بالصورة املطلوبة ما صعب املسؤولية على املخضرمني.

العبداهلل: بطولة المعاقين للقوى
تحٍد كبير ألبناء النادي

اعربت الرئيس����ة الفخرية لنادي املعاقني الشيخة شيخة اخلليفة 
العبداهلل عن س����عادتها بإقامة البطولة الدولية االولى اللعاب القوى 
للميدان على ارض الكويت مبشاركة العديد من الدول العربية واالجنبية 

وبرعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
واوضحت اخلليفة ان ما يزيد من قوة املنافسة هو سعي الالعبني 
والالعبات خلطف االرقام التأهيلية املباش����رة الى بطولة العالم في 
نيوزيلندا، مش����يرة ال����ى ان منتخبنا الوطني م����ن العبني والعبات 
يتطلع����ون الحراز االرق����ام وامليداليات في آن واح����د ليكون االجناز 

مضاعفا في البطولة.
ونوهت اخلليفة باالس����تعدادات املتميزة للجن����ة املنظمة العليا 
للبطولة برئاس����ة مهدي العازمي ومدير البطولة ش����افي الهاجري، 
وجميع اللجان العاملة واملتطوع����ني واملتطوعات الذين حملوا لواء 
النجاح للبطول����ة فنيا وتنظيميا واداريا من اجل ضمان هذا النجاح 

الذي يحسب للكويت اوال واخيرا.
وعبرت عن ثقتها بقدرة ابناء الكويت في احراز امليداليات في العاب 
القرص والرمح واجللة والصوجلان، واستثمار املعسكر التدريبي الذي 
اقيم منذ مدة والتدريبات التي صاحبت املعسكر صباحا ومساء سواء 
في النادي او مضمار كيفان. واكدت اخلليفة ان نادي املعاقني امام حتد 
كبير مع هذه البطولة وواثقة من جناح اللجنة املنظمة في ادارتها منذ 

اليوم االول، ورحبت اخلليفة بالوفود العربية واخلليجية.

تثبيت اللجان التنظيمية الخليجية
للطائرة والتنس والجودو في الكويت

ش���هدت اللجنة األوملبية مساء أول من امس اجتماع تثبيت 3 
جلان تنظيمية خليجية في الكويت ونقل 3 جلان أخرى الى خارج 
البالد، حيث مت تثبيت اللجان التنظيمية للكرة الطائرة برئاس���ة 
الشيخ يوسف العبداهلل وتنظيمية التنس وتنظيمية اجلودو، فيما 
مت نقل تنظيمية اجلمباز واالسكواش وكرة الطاولة الى اخلارج.

حضر مراسم التثبيت أمني سر اللجنة األوملبية عبيد العنزي 
وعلي السنداوي ممثل األمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية والشيخ يوسف العبداهلل رئيس اللجنة التنظيمية 
للكرة الطائرة ووليد آمان األمني العام للجنة التنظيمية للطائرة 

وممثلو اللجان التنظيمية للجودو والتنس.
وأكد عبيد العنزي بعد اجراء مراسم التثبيت ان تثبيت اللجان 
الثالث في الكويت جاء تأكيدا وجتسيدا للرغبة امللحة لالحتادات 
اخلليجية في أن تظل اللجان الثالث في الكويت ومت رفع توصية 
بذلك للجان األوملبية الوطنية اخلليجية التي زكت تلك التوصية، 
وأوضح انه فخر للكويت أن حتظى بالثقة الغالية من قبل األشقاء 
اخلليجيني وان تكون محل ثقة واعتزاز من املؤسسات الرياضية 

اخلليجية.

كاظمة يقيل مدربه بالتشي
عبدالعزيز جاسم 

قرر مجلس ادارة نادي كاظمة مساء امس وبشكل مفاجئ اقالة مدرب 
الفريق االول الروماني ايلي بالتش����ي من مهمته واسناد مهمة قيادة 
الفريق الى مساعد املدرب الوطني جمال يعقوب حتى نهاية املوسم. 
وتأتي هذه اخلط����وة املفاجئة من قبل ادارة البرتقالي بعد ان لوحظ 
في الفترة املاضية على املدرب بالتش����ي عدم االكتراث بحال الفريق 
س����واء في التدريبات التي غطى طابع امللل والتكرار عليها في الفترة 
املاضية، وكذلك عدم تقدمي احللول ملعاجلة اخطاء الفريق سواء اثناء 
س����ير املباراة او بعدها وهذا االمر ما ادى الى تراجع مخيف لكاظمة 
في الفترة املاضية افقدته املنافس����ة على لقب الدوري واضاع فرصة 
ضمان صدارة مجموعته في كأس االحتاد اآلسيوي عندما خسر امام 

ضيفه اجليش السوري بهدف مقابل ال شيء.

مبارك الخالدي
تعاقد القادسية مع الثنائي 
اإليراني محمد حيدريان ومحمد 
قلزاده أبرز العبي القارة في كرة 
القدم للصاالت لتمثيل األصفر 

حتى نهاية املوسم احلالي.
وقال منس���ق الفريق أحمد 
اشكناني ان التعاقد مع الالعبني 
يأتي تدعيما لصفوف األصفر 
الذي جنح في التأهل الى الدور 
الثاني من البطولة بجهود العبيه 

احملليني ودون احملترفني.
وأشار الى ان الالعبني اللذين 
وصال الى البالد مس���اء أمس 

سيش���اركان األصفر في مباراة القمة أم���ام العربي في األول من 
مايو املقب���ل وهي املباراة التي حتظى مبتابعة جماهيرية خاصة 

بني القطبني.

محمد حيدريان

فهد الفرحان يعاود التدريب مع العربي بعد اسبوع

مشاري طه من العناصر البارزة في الصليبخات

الفرحان يعود األسبوع المقبل وجوزيه يغيب حتى نهاية الموسم

خلف جاهز لمواجهة القادسية في كأس األمير
عبدالعزيز جاسم 

يحاول اجلهازان الطبي والفني 
للعربي جتهيز املهاجم خالد خلف 
ملواجهة الكويت في نهائي كأس 
ول���ي العهد 3 ماي���و املقبل الذي 
أصيب في مب���اراة منتخبنا امام 
عمان في تصفيات كأس آسيا مارس 
املاضي بكسر في ساقه وغاب على 
اثرها طوال الفترة املاضية. وقد 
شارك خلف في التدريبات ولكن 
منفردا باجلري اخلفيف اول من 
امس ويحتاج الى فترة ال تقل عن 
اسبوع قبل دخوله تدريبات اللياقة 
ثم ينخرط مع باقي الالعبني في 
التدريبات اليومية. وتعتبر عودة 
خلف مفاجئة للجميع بعد ان ذكر 
سابقا ان املوسم احلالي بالنسبة 
له قد انتهى بع���د االصابة التي 
حلقت به. وفي حال عدم مشاركته 
امام الكويت فانه سيشارك امام 
القادسية 14 مايو املقبل في الدور 
نصف النهائي م���ن كأس االمير 
ما ميثل ق���وة اضافية لالخضر 
التي ميتلكها  الكبي���رة  للمهارة 
خلف. كما سيعود الى تدريبات 
االخضر خ���الل اليومني املقبلني 
الفرحان بعد اجرائه  املدافع فهد 
عملية جراحية في الرباط الصليبي 
تكللت بالنجاح وسيحاول تكثيف 
تدريباته اليومية حتى يتمكن من 
اللحاق على اق���ل تقدير مبباراة 

القادس���ية في كأس االمير. وفي 
نفس السياق تأكد غياب احملترف 
البرازيلي جوزيه روجيرو الكثر 
من 3 اسابيع عن تدريبات الفريق 
بسبب اصابته في العضلة الضامة 
ما يعني غيابه عن العربي حتى 

نهاية املوس���م، وحتى ان تعافى 
قبل نهاية املوسم فإنه لن يشارك 
الكروات���ي دراغان  امل���درب  الن 
سكوسيتش ابعده عن حساباته 
بعد ان اعتمد على رباعي الوسط 
املكون من عبداهلل الشمالي وفهد 

احلشاش ومحمد جراغ واجلزائري 
امير سعيود، كما ان البدالء باتوا 
واضحني وهم نواف شويع واحمد 
موسى وعلي اشكناني والبوليڤي 
خواكني فاكو ما يعني ان روجيرو 

خارج حسابات الفريق.

السالمية يصطدم بالعربي والكويت مع الفحيحيل في »ممتاز اليد«
حامد العمران

تنطلق اليوم مباريات اجلولة الثانية من منافس����ات الدوري املمتاز 
لكرة اليد حيث يلتقي على صالة الشهيد فهد االحمد في الدعية العربي مع 
الساملية في الرابعة والنصف فيما يتقابل في اللقاء الثاني الفحيحيل مع 
الكويت في السادسة مساء وفي اللقاء االخير يلعب اجلريحان الصليبخات 
مع الشباب في السابعة والنصف. وحتظى جميع مباريات اليوم بأهمية 
كبي����رة على اعتبار ان الفرق مازالت في بداية املش����وار واحالم احراز 
البطولة تداعب جميع الالعبني، لذلك لن يكون هناك اليوم لقاء س����هل، 
وآخر صعب، بل ستكون كل اللقاءات غاية في الصعوبة الن الفرق الستة 
سجلت اسمها ضمن الكبار، والكبير دائما ال يقبل ان يهزم، وهذا ما ينبئ 
بأن احلرارة ستصل الى ذروتها في صالة الشهيد فهد االحمد. وفي اللقاء 
االول سيلعب العربي ورصيده نقطة واحدة بعد تعادله مع الكويت في 
الثواني االخيرة وهذا ما يجعل املدرب الشاذلي القايد يعيد حساباته من 
جدي����د لينهض العربي من كبوته ويواصل طريقه الى البطولة ، ولكن 
منافسه وهو الساملية صاحب النقطتني واملعروف عنه تعامله اجليد في 
اللقاءات احلساسة، فهل سيزاول السماوي هوايته في التلذذ بالتعامل 
اجليد في املباريات احلساسة ويقضي على العربي، ام سيؤكد االخضر 
انه فرس الرهان ويعود لينطلق بقوة نحو الهدف وهو احراز البطولة 

التي كان قريبا منها في املوسمني 
املاضيني. عموما من الناحية الفنية 
ف����إن العربي يحت����اج الى حلول 
هجومية جديدة وليس الى لعب 
فردي يعتمد على مهارات علي مراد 
اما السماوي فيدخل املباراة بروح 
عالية جدا بعد الفوز الكبير على 
الصليبخات 35-29 وهذا سيعطي 
الفريق دافعا الن يواصل العبوه 
تألقهم حتت قيادة املدرب اجلزائري 
عمر عازب الذي يعتبر احد افضل 
املدربني في املوسم احلالي لقراءته 

اجليدة للمباريات وحلوله املناسبة وفق امكانيات فريقه، وخاصة في 
اجلانب الدفاعي الذي يعتمد فيه على الالعبني الصغار بسبب ليقاتهم 
البدنية العالية والدخار مجهود العبيه الكبار للجانب الهجومي. ويعتمد 
السماوي بشكل اساسي على الهجوم املرتد السريع من جانب عبدالعزيز 
الزعابي الذي قد تتعطل اليوم مهامه بوجود العب متخصص بالعودة 
مع الزعابي الى الدفاع. وفي اللقاء الثاني يأمل الفحيحيل حتقيق الفوز 
واالنفراد بالصدارة السيما ان له نقطتني وشريكه في الصدارة الساملية 
س����يلعب مباراة صعبة امام العربي وق����د يتعثر، لذلك يود الفحيحيل 
التمسك بالصدارة عن طريق الكويت وهذا ممكن اذا لعب االحمر مبستواه 
الطبيع����ي مع عودة صانع االلعاب احمد س����رحان الذي يجيد صناعة 
احللول الهجومية ملدربه سعيد حجازي لذلك فإن وجوده ضروري في 
لقاء اليوم الى جانب فيصل العازمي وس����عد س����الم اذا لعب في اخلط 
اخللفي، وبذلك قد يعود عبداهلل احمد الى اجلناح االيسر وان كان بديله 

خالد عوض احد مفاتيح اللعب لسرعته ودقة تصويباته.
والكويت على اجلبهة االخرى صاحب النقطة من تعادله مع العربي 
س����يعود اليوم اليه عبداهلل الغربللي ليش����كل قوة ضاربة في اخلط 
اخللفي الى جانب شقيقه محمد الغربللي وقد يقف بينهما صانع االلعاب 
خالد البرك فيما قد يس����تعني املدرب ميشيل بخبرة علي املذن ليلعب 
في اجلناح االمين فيما يلعب في 
اجلناح االيسر مشاري العتيبي، 
وستكون البداية مع وليد احلوال 
في حراسة املرمى لتألقه في اللقاء 

االخير.
الثالث س����يلعب  اللقاء  وفي 
اجلريحان الصليبخات والشباب 
دون رصيد من النقاط وكل منهما 
يطم����ح للتعوي����ض والبقاء في 
دائرة املنافسة وان كانت حظوظ 
الصليبخات افضل نظرا خلبرة 

العبيه.

فهاد يدعو الخليفة العتزاله 

الديحاني: السديراوي وعدت بحل
 مشكلة العبي أزرق الناشئين

مبارك الخالدي
اجتمع مدير املنتخب الوطني للناشئني علي 
الديحاني صباح امس مع وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي، حيث ناقشا معها االوضاع 
الدراسية لالعبي ازرق الناشئني وتعرض العديد 
منهم حلاالت رسوب في املواد الدراسية اللتزامهم 

باملعسكرات التدريبية مع املنتخب.
وق���ال الديحاني ان االجتم���اع كان ايجابيا 
ومثمرا، حيث ابدت السديراوي حرصها على 
الطلبة وتوفير  الدراس���ي لالعبينا  املستقبل 
السبل الكفيلة ملساعدتهم على جتاوز مراحلهم 
الدراسية اميانا منها بأهمية الدور الذي يقوم 

به هؤالء الالعبون خلدمة وطنهم.
واضاف ان الس���ديراوي اب���دت تفهمها بأن 
املشاركات اخلارجية لالعبني هي استحقاقات 
ملزمة للكويت وتساهم في احملافظة على اسم 
البالد في احملافل الدولية، اال ان بعض املشاركات 

جاءت في مواعيد متزامنة مع املواعيد الدراسية 
لالعبني وهي اجندات دولية ثابتة ال ميكن لنا 
تبديلها او تفاديها ما ادى الى تراجع في نتائج 

الالعبني الدراسية.
وأوضح الديحاني ان السديراوي ابدت حسن 
تعاونها وحرصها على مس���اعدة الالعبني مبا 
يكفل مواصلتهم حتصيلهم العلمي ومشاركتهم 
مع املنتخب، مثمنا موقفها ومتمنيا ان تستمر 
وزارة التربية في موقفها الداعم البنائنا الطلبة، 
خصوص���ا ان كل العبي املراحل الس���نية في 

املنتخبات الوطنية هم من الطلبة.
اجلدير بالذكر ان النتائج الدراس���ية جاءت 
مخيبة لعدد من الالعبني بسبب تخلف التربية 
عن وعودها مبس���اعدة الطلبة من حيث اعادة 
االختبارات الدراس���ية ملن فات���ه ذلك وتوفير 
الدروس التعويضية املكثفة والالزمة لتحصيلهم 

العلمي.

الشيخ خليفة علي اخلليفة يتسلم درعا من محمد فهاد 

قدم العب الفريق االول لكرة 
القدم بالقادس���ية واملنتخب 
الوطني الس���ابق محمد فهاد 
الدع���وة الى رئي���س حترير 
جريدة »الوطن« الشيخ خليفة 
علي اخلليفة، حلضور مهرجان 
اعتزاله الذي سيقام على هامش 
مباراة القادس���ية مع الكويت 
ضمن اجلولة ال� 20 من الدوري 
املمتاز ي���وم 24 اجلاري على 
ستاد نادي الكويت حتت رعاية 
الوزارء  نائب رئيس مجلس 
للشؤون االقتصادية والتنمية 
الشيخ احمد الفهد. وقدم فهاد 
الى اخلليفة درعا تذكارية بهذه 

املناسبة .

مبارك الخالدي
 تأه���ل الكويت حامل اللقب الى الدور الثاني من بطولة 
كأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، بعد ان تغلب على الهالل 
اليمني 2-0 في املباراة التي أقيمت امس على س���تاد علي 
املريسي بصنعاء ضمن منافسات املجموعة الثانية. ورفع 
االبيض رصيده الى 5 نقاط محتال املركز الثاني خلف اخوة 
تشرشل الهندي املتصدر )7( الذي يحل ضيفا على الكويت 
في 28 اجلاري، فيما خرج الهالل من الدور االول، بعد جتمد 

رصيده عند نقطة واحدة.
وسجل خالد عجب الهدفني في الدقيقتني 23 و36. وبذلك 
حلق الكويت بالقادسية وكاظمة الى الدور الثاني من املسابقة. 
لعب األبيض الشوط االول بتشكيلة غلبت عليها العناصر 
الشابة كمصعب الكندري وابراهيم شهاب وعبدالرزاق البطي 
وعبداهلل املال حفاظا على املخزون البدني لالعبني األساسيني 

للقاء املرتقب السبت املقبل امام القادسية في الدوري.
وجاء الش���وط االول اقل من املتوس���ط بني الفريقني اذ 
تعامل الكويت مع املباراة بعقالنية، حيث حافظ على توازنه 
الدفاعي بينما امتاز رباعي خط الوسط بالتمرير السهل دون 
تعقيد نظرا لضعف امكانيات الفريق اخلصم. وركز األبيض 
طلعاته الهجومية من جهة الواعد عبداهلل املال في اجلبهة 
اليمنى الذي اس���تطاع ان يصنع اكثر من كرة لزميله خالد 
عجب في املقدمة، أبرزها التي مررها لعجب اال انه سددها 

فوق العارضة.
ويواصل األبيض س���يطرته، وفي اح���دى الكرات ميرر 
عبدال���رزاق البطي كرة من اجلهة اليس���رى لم يجد عجب 
صعوبة في ايداعها مرمى احلارس سالم عوض)23(، وأضاف 
االبيض الهدف الثاني، بعد ان استثمر بشار عبداهلل هجمة 
عكسية حولها سريعة الى عجب فتالعب بالدفاع وسددها 

في املرمى )36(.
وفي الشوط الثاني، تراجع اداء الكويت ومال الى تهدئة 
اللعب، فس���يطر الهالل على املجري���ات، وحتمل الكندري 
عبء املبادرات الهجومية، وانقذ مرماه من اكثر من فرصة 
محققة، ابرزها تسديدتا برهانو )47 و54(. وأغلق األبيض 
املنطقة الدفاعية، واعتمد على الهجمات املرتدة عبر عجب 
وبش���ار. وكاد عجب يضيف الهدف الثالث اال انه اخفق في 
السيطرة على الكرة )77(.  وأجرى مدرب األبيض البرازيلي 
ارثر تبديال اضراريا، خلروج عبداهلل املال مصابا وحل بدال 
منه عبدالرحمن العوضي، الذي تألق في منطقة الوس���ط 
بحركته الدؤوب دون خط���ورة. ولم يتمكن الهالل بالرغم 

من محاوالته من ولوج مرمى األبيض.

»يد« التضامن في قبضة وهبة
أصدر مجلس ادارة نادي التضامن املعني، قرارا بتنحية
مدرب الفريق االول لكرة اليد الصربي ماركوفيتش من 
منصبه، واسناد املهمة الى مدرب املراحل السنية في النادي 

املصري اشرف وهبة.
ويأتي الق��رار في محاولة م��ن االدارة العادة تصحيح 

اوضاع الفريق الذي يعاني من سوء النتائج.


