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الكويت والقادسية.. »تعب سنة من يجيبه الليلة«
فوز األبيض يحسم اللقب في الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز

فهاد يدعو الجماهير ويشكر الفهد

عقلة: نلعب للفوز

دعا محمد فهاد العب الفريق األول لكرة القدم بالقادسية والعب املنتخب 
الوطني، اجلماهير الرياضية حلضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام على 
هامش لقاء اليوم الذي يجمع القادس���ية مع الكويت في الدوري املمتاز 
حتت رعاية الش���يخ أحمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية والتنمية، وطالب فهاد اجلماهير بضرورة التحلي بالروح 
الرياضي���ة خالل اللقاء الن املباراة تعد من مباريات القمة خالل الفترة 

االخيرة والتي ستحدد بشكل كبير هوية بطل الدوري لهذا املوسم.

 ق����ال مدير الكرة بنادي الكويت عادل عقل����ة اننا نلعب للفوز فقط
     وحسم اللقب وفريقنا قادر على التعامل مع املباراة وظروفها وال شك 
ان القادسية ليس امامه سبيل اال كسب نقاط املباراة اذا ما اراد احملافظة 

على حظوظه وهذا ما اضاف عنصري االثارة والتشويق للمواجهة.

 واذا متكن ابراهيم من تهيئة 
جميع العبيه بالصورة املطلوبة 
وحاول استغالل نقاط الضعف 
في الكويت فانه سيحقق النتيجة 

املرجوة.
ولن تخلو تشكيلة القادسية 
في الوسط من املقاتل طالل العامر 
والعاجي ابراهيما كيتا وصالح 
الش���يخ وجهاد احلسني، وفي 
املقدمة هناك املطوع واخلطيب، 
على أن تك���ون األوراق الرابحة 
متمثلة في العبي اخلبرة خلف 
السالمة وأحمد عجب وكذلك حمد 
العنزي وس���عود املجمد ورمبا 
يحتاج الى الفن���ان عبدالعزيز 

املشعان.
 والواجب على األصفر اليوم 
ان يخرج نفسه من هذا املوقف 
احملرج الذي وضع نفسه فيه، بعد 
أن كان في الصدارة في اجلوالت 
األول���ى مبتعدا بع���دد وافر من 
النقاط عن أقرب منافس���يه، ما 
يعني ان عليه العودة بنفس���ه 
إليها اليوم وأال ينتظر حس���نة 
أو خدمة م���ن باقي الفرق وهو 

قادر على ذلك.

 البرتقالي تجربة جديدة

ل���ن تك���ون مهم���ة كاظمة 
سهلة اليوم بعد ان شهد بعض 
األي���ام املاضية  االضطراب في 
بسبب إقالة مدربه الروماني ايلي 
بالتشي وإسناد املهمة الى مساعده 
جمال يعقوب، ما يؤكد ان هناك 
بعض التغييرات س���تطرأ على 
تشكيلة الفريق الذي يريد ال� 3 
نقاط لكي يقاتل على األمل األخير 
باحلصول على املركز الثالث على 
أقل تقدير، كما ستكون جتربة 
جديدة قبل خوض املباراة األخيرة 
في كأس االحتاد اآلسيوي أمام 

العهد اللبناني.
الساملية فال يوجد شيء  أما 
يفكر فيه ان خسر أو فاز فمركزه 
الس���ادس لن يتغير، ولكنها قد 
تكون مب���اراة لتجربة أكثر من 
العب لم يش���ارك في املباريات 

السابقة.

متوافرة بكثرة لتواجد عدد من 
النجوم في صفوف الفريق، ولكن 
أوال علي���ه أن يؤمن خط الدفاع 
الذي سيغيب عنه حسني فاضل 
لإلصابة، كما أن بديله فايز بندر 
يعاني من كس���ور في الوجه ما 

سيؤثر على أدائه بال شك.
وس���يحاول ابراهي���م م���ن 
البداي���ة أن يلعب مهاجما كي ال 
يضطر للدفاع كما ان عليه أوال 
أن يس���تنهض هم���م احملترفني 
السوريني فراس اخلطيب وجهاد 
احلسني حتى يظهرا مبستوييهما 
املعهود، ألن يد واحدة ال تصفق 
وهي بالتأكيد يد بدر املطوع الذي 
عانى م���ن اإلجهاد طوال الفترة 

املاضية.

أفضل حاال ألن مصيره سيكون 
مرهونا بأقدام الصليبيخات قبل 
األخير الذي س���يلتقي الكويت 
في اجلولة األخيرة. بش���رط ان 
يفوز األصفر على كاظمة وهو 
أمر غير مضمون، لذلك سيسخر 
املدرب محمد إبراهيم كل أسلحته 
الليل���ة، وهي  الفوز  لتحقي���ق 

بكثير من القادسية.

األصفر.. »يا تصيب يا تخيب« 

وعلى اجلبهة األخرى سيدخل 
القادسية وأمامه هدف وحيد وهو 
الفوز الذي سيجعل حسم لقب 
الدوري بيده، فإن خسر ضاع كل 
شيء، وان تعادل فاألمر لن يكون 

البرازيل���ي روجيري���و، بينما 
ستكون مهمة العماني اسماعيل 
العجمي مزدوجة مبساندة الهجوم 
والوسط ورمبا الدفاع ان ساءت 
األمور، كما أن هناك توجيهات 
مشددة للمهاجم البرازيلي كاريكا 
الفرص  بأن يحاول اس���تغالل 
املتاحة وبأن يتحكم في أعصابه 
جيدا حتى ال يتعرض للطرد كما 

حدث في السابق.
 أما كلمة الس���ر احلقيقية 
فستكون بيد خط الدفاع الذي 
عليه االنتباه جيدا لكل شاردة 
وواردة ألن اخلط���أ ممن���وع 
والهدف لن يكلف املباراة فقط 
بل الدوري بأكمله. ومن املؤكد 
ان الكويت اليوم سيكون أهدأ 

عبدالعزيز جاسم
ميكن أن نعتبر مواجهة اليوم 
التي ستجمع الكويت والقادسية 
في اجلولة ال� 20 قبل األخيرة من 
الدوري املمتاز هي مواجهة احلسم 
والتتويج، فالكويت املتصدر )43 
نقطة( ان متكن من الفوز والظفر 
الثالث فسيتوج  املباراة  بنقاط 
بطال، وإن تعادل فس���يكون قد 
اقترب كثيرا من اللقب. أما مطارده 
املباش���ر القادس���ية )42( فإنه 
يحتاج الى الفوز فقط لالحتفاظ 
بلقبه وحتى تصبح األمور بيده 
في اجلولة األخيرة. وفي مباراة 
أخرى تعتبر حتصيل حاصل يأمل 
كاظمة الرابع النهوض من كبوته 
على حس���اب الساملية السادس 

الذي يعتبر في أسوأ حاالته. 

 األبيض لحسمها بالفوز 

يدرك الكويت جيدا أن أسهل 
الطرق للحص���ول على اللقب 
الذي  اليوم  الفوز  هي حتقيق 
س���يؤمن له اللقب دون عناء 
الدخول في حس���ابات اجلولة 
األخيرة، لذلك فقد استعدت جيدا 
كتيبة األبيض بقيادة البرازيلي 
ارثر التي تبدو أنها مكتملة من 
جميع النواحي، فآرثر أمن نفسه 
من اإليقافات وأراح ابرز العبيه 
في املباريات الس���ابقة، اال ان 
جميع هذه االستعدادات رمبا 
تذهب سدى ان خسر اليوم أمام 
فريق ال يقل عنه جنومية وذكاء، 
وبالتالي فس���يكون احلذر هو 
السمة البارزة في أداء الكويت، 
وسيحاول أن يخرج من الشوط 
األول على اقل تقدير بالتعادل 
حتى يربك حس���ابات االصفر 
وينقض كعادته بهدف مباغت 

في الشوط الثاني. 
وس���يكون الش���غل الشاغل 
مل���درب االبيض تأم���ني منطقة 
الوسط بأكبر عدد من الالعبني 
ولدي���ه جميع املقوم���ات لذلك 
بوجود اخلبير االنغولي اندريه 
النش���ط حسني  ماكينغا ومعه 
حاكم واملراوغ وليد علي واملهاري 

الشيخ أحمد الفهد يتسلم درعا تذكارية من محمد فهاد

سعد العازمي اجاد في اداء مهمته امام الكويت

النصر يكّرم فريق تحت 17 سنة

الصراف يغادر إلى كيب تاون اليوم

أقام مجلس ادارة نادي النصر حفل تكرمي لفريق 
النادي لكرة القدم حتت 17 سنة وذلك مكافأة له 
مبناس���بة حصوله على املركز الثالث بالدوري، 
وقام رئيس النادي نوري الهذال بتوزيع امليداليات 
واملكافآت على اجلهاز الفني واالداري والالعبني 
وذلك بحضور امني الس���ر ناصر الشمري وامني 

الصندوق رياض الرغيب وأولياء أمور الالعبني. 
ووجه العنزي كلمة شكر لالعبني واجلهازين الفني 
واالداري على اجلهد الذي بذلوه وما حققوه خالل 
مشوارهم البطولة، ودعاهم الى تقدمي املزيد من 
اجلهد في املواسم املقبلة، مؤكدا لهم وقوف النادي 

خلفهم ودعمهم بكل ما يحتاجونه.

حامد العمران
 جن����ح الفحيحيل في تخطي عقبة الكويت وتغلب عليه
 30 � 28 )الش����وط االول 16 � 9( ف����ي اللق����اء الذي جمعهما 
اول من امس في صالة الش����هيد فهد االحمد بالدعية ضمن 
مباريات اجلولة الثاني����ة للدوري املمتاز لكرة اليد. وبذلك 
شارك الفحيحيل الساملية الصدارة برصيد 4 نقاط فيما بقي 

الكويت على رصيده السابق بنقطة.
وفي لقاء آخر متكن الصليبخات من جمع اوراقه املبعثرة 
 والنه����وض مجددا بتحقيق فوز مس����تحق على الش����باب
 35 � 26 )18 � 13( ليعود الصليبخات مجددا الى املنافس����ة 
على البطولة بعد خسارته لقاءه االول امام الساملية وبذلك 
رفع الصليبخات رصيده الى نقطتني فيما بقي الشباب في 

املركز السادس واالخير دون رصيد من النقاط.
في اللقاء االول كانت بداية الكويت بطيئة وغير منطقية 
ووضح تراخي بعض الالعبني عن اداء دورهم في امللعب الى 

جانب اصرار الفحيحيل على انهاء اللقاء مبكرا من خالل اللعب 
السريع وحتويل الكرة من الدفاع الى الهجوم بشكل منظم 
الى جانب استغالل الفجوات الواسعة في الدفاع الكويتاوي 
مع تألق واضح وصريح لالعب الفحيحيل مشاري صيوان. 
وطلب مدرب الكويت وقتا مستقطعا بعد تقدم الفحيحيل 8 
� 4 ليشرك عبداهلل الغربللي وعبداهلل اخلميس الى جانب 
محم����د الغربللي الذي لم يظهر مبس����تواه الطبيعي طوال 
الش����وط االول وهذا ما اثر على الفريق ليواصل الفحيحيل 
توس����يع الفارق ووصل الى 8 اه����داف اعتقد بعدها كل من 

يشاهد املباراة ان االمور حسمت مبكرا للفحيحيل.
وفي الشوط الثاني لعب الكويت بشكل مغاير وخاصة 
محمد الغربللي الذي بدأ يش����عر باملس����ؤولية ليشكل قوة 
ضاربة الى جانب شقيقه عبداهلل الغربللي الذي تألق بشكل 
الفت للنظر مع املش����اركة االيجابي����ة لصانع االلعاب خالد 
البراك وجناح علي املذن في تشكيل جبهة جيدة في اجلناح 

االمين وصحوة مشاريع العتيبي من غفوته واألهم من كل 
ذلك استبس����ال احلارس الكويت����اوي ناصر الهاجري الذي 
قدم واحدة من اجمل مبارياته في املواسم االخيرة ليتقلص 
الفارق تدريجيا حتى ادرك الكويت التعادل 19 � 19 وس����ط 
دهشة العبي الفحيحيل ومدربهم سعيد حجازي الذي اصر 
على عدم طلب الوقت املستقطع وهذا ما جعل االبيض يتقدم 

للمرة االولى عن طريق هدف العب الدائرة محمد شاوة.
وكان بإمكان الكويت التقدم بفارق هدفني ولكن العتيبي لم 
يحسن التعامل مع االنفراد مبرمى حارس الفحيحيل مبارك 
س����لطان وفي هذه االثناء اصيب الع����ب الكويت علي املذن 
وهذا ما جعل حجازي يستغل توقف املباراة ملعاجلة املذن 
في امللعب كوقت مس����تقطع ليصحح اوضاع فريقه ليعود 
التقدم من جديد للفحيحيل الذي احسن التعامل مع الدقائق 
االخيرة بقيادة العب اخلط اخللفي فيصل العازمي مع اداء 

العب الدائرة سعد العازمي مهامه على اكمل وجه.

أجرى العب كرة امله���ارات محمد الصراف 
الفائز ببطولة ريد بل ستريت ستايل تدريباته 
األخيرة مع ولي����د علي استع���دادا لنهائي����ات 
البط����ولة العاملية لكرة املهارات، التي ستقام 

ف���ي مدينة كيب تاون في جن���وب أفريقيا، إذ 
يغادر الصراف اليوم حيث س���يتنافس على 
اللقب العاملي مع 60 مش���اركا من 59 دولة من 

حول العالم.

الفحيحيل يتخطى الكويت ويشارك السالمية صدارة »ممتاز اليد«
الصليبخات ينهض من جديد ويفوز على الشباب

العبو النصر مع أعضاء مجلس ادارة النادي

مبارك: مباراة مفصلية
مبارك الخالدي

قال مدير فريق القادسية جمال مبارك انني آمل ان تخرج املباراة 
كما تعودناها في الس���نوات االخيرة متتع اجلماهير خصوصا ان 
الفريقني يضم���ان العبي املنتخب الوطن���ي اضافة الى محترفني 
على مستوى عال. واضاف ان املباراة مفصلية نحو لقب الدوري 

وسنحاول الفوز الثبات جدارتنا.

)هاني الشمري(القادسية والكويت في حوار صعب الليلة

مباراتا اليوم
القناةالتوقيتامللعبالفريقان
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