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عامر املعتوق سيكون إحدى أوراق األصفر الرابحة كاظمة يريد القفز فوق العهد للحفاظ على الصدارة

 في الجولة السادسة واألخيرة من كأس االتحاد اآلسيوي

 القادسية يحتاج »نقطة االتحاد« وكاظمة »على عهد الفوز« لضمان الصدارة 
عبدالعزيز جاسم 

إلى نقطة  القادسية  يحتاج 
التع���ادل، فيما ال بديل لكاظمة 
ع���ن الفوز لضم���ان كل منهما 
صدارة مجموعته، وذلك عندما 
يس���تضيف األصف���ر االحتاد 
السوري في املجموعة الرابعة، 
ويحل البرتقالي ضيفا على العهد 
اللبناني ف���ي املجموعة الثالثة 
السادسة  اليوم، ضمن اجلولة 
واألخيرة من منافس���ات الدور 
األول لكأس االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم، وكان القادسية وكاظمة قد 
ضمنا تأهلهما الى الدور الثاني 

في اجلولة املاضية.
 ف���ي املب���اراة األولى على 
س���تاد محمد احلمد، لن يكون 
القادسية مطالبا بأكثر من نقطة 
التعادل أم���ام االحتاد، بعد ان 
ضمن التأه���ل برصيد 11 نقطة 
وضعته في الصدارة، وبفارق 
نقطة عن االحتاد الوصيف الذي 

تأهل أيضا.
 بيد ان النقطة التي يحتاجها 
األصف���ر، س���تجعله يضم���ن 
الصدارة، وخوض الدور املقبل 
على أرض���ه والذي يقام بنظام 
خروج املغلوب من مباراة واحدة، 
وفي نفس املجموع���ة، يلتقي 
اليوم النجمة مع ايست بنغال 
في مباراة حتصيل حاصل بعد 

أن فقدا أملهما بالتأهل. 

معنويات عالية لألصفر

ويراهن مدرب القادسية محمد 
إبراهيم على املعنويات املرتفعة 
الثمني على  الفوز  لالعبني بعد 
الكويت 1-0، وانتزع منه صدارة 
الدوري املمتاز بفارق نقطتني في 

اجلولة قبل األخيرة.
 وس���يكون األصفر مطالبا 
بتقدمي ع���رض متوازن يحافظ 
به على الصدارة إما بالتعادل او 
الفوز، ومن الواضح أن ابراهيم 
سيريح معظم العبيه األساسني 
الدوري،  للجولة احلاسمة من 
ول���ن يغامر بإش���راك الركائز 
األساس���ية منذ البداية خشية 
إرهاقهم او تعرضهم لإلصابة، 
على أن يترك بعضا من أوراقه 
الرابحة في دكة البدالء، ويزج 

بهم متى دعت احلاجة.
 والالفت في القادس���ية أن 
العبيه البدالء ال يقلون جنومية 
ومهارة عن األساسيني، ما يجعل 
أمره،  ف���ي حيرة م���ن  املدرب 
فيمن سيزج منذ البداية في كل 

مباراة.
 وقد تشهد صفوف األصفر 
عودة علي النمش في خط الدفاع 
مع ضاري سعيد، وفي الوسط 
يعول على بعض العناصر الشابة 
أمثال عمر بوحمد ومحمد القطان، 
كما سيعود الى التشكيلة احمد 

اجليش 1-0.

 مهمة ليست سهلة 

ولن تكون مهمة كاظمة سهلة 
الن اصحاب الضيافة الذين ودعوا 
املنافس����ة، يس����عون الى حتسني 
صورتهم وحفظ م����اء الوجه في 
آخر مباراة لهم. وسيضع كاظمة كل 
ثقله في املباراة لتحقيق مبتغاه، 
رغم الغيابات في صفوفه وابرزها 
نواف احلميدان وعلي املش����موم 
الصابتهم����ا، وس����لطان صلبوخ 
املوقوف.وم����ا قد مين����ح كاظمة 
االفضلية ه����و افتقاد خصمه الى 
الروح القتالية سعيا وراء التأهل، 
علما ان العهد يخوض منافسات 
صعبة في الدوري اللبناني الذي 
يتصدره قبل مرحلتني من ختامه 
ويط����ارده النجمة. والبد للمدرب 
جمال يعق����وب ان يفكر بالهجوم 
س����عيا وراء هدف مبكر، واثبات 
ان روح ونتائج الفريق لن تتغير 
ايلي  الروماني  رغم رحيل سلفه 

بيالتشي الذي أقيل منذ ايام.
ومن االرجح اال يحيد يعقوب 
الهجومية في خطته  النفحة  عن 
التي قد تترك����ز على مبدأ 4 - 5 
- 1، باالعتماد على اجلناحني فهد 

العنزي وطارق الشمري.

عجب وحمد العنزي وس���عود 
املجمد، الذين لم يشاركوا أمام 

الكويت في الدوري. 
م���ن جهته، ي���درك االحتاد 
أن الف���وز وحده س���يضمن له 
الصدارة، كما ان���ه ال يوجد ما 
يخس���ره بعد أن ضمن التأهل، 
وبالتالي سيرمي بكل ثقله في 
الهجوم من أجل احلصول على 
النقاط الثالث. وسيعتمد الفريق 
كثيرا على العبيه الشباب الذين 
أوصلوه إلى الدور الثاني، وفي 
مقدمتهم وائل عيان وعبد الفتاح 

االغا.

 ال بديل عن فوز كاظمة

 وفي املباراة الثانية، يرفع 
كاظمة شعار »البديل عن الفوز« 
في بيروت عندما يحل ضيفا على 
العه���د على ملعب مدينة كميل 

شمعون الرياضية.
 ويتصدر كاظمة املجموعة 
برصيد 10 نقاط، ويتقدم على 
شريكه ناساف االوزبكي بفارق 
املواجهات، في حني ميلك اجليش 
السوري 7 نقاط والعهد نقطة 
يتيمة، ويلتقي اجليش مع ناساف 
في مباراة طاحنة في دمشق في 

الساعة ال� 5 مساء اليوم ايضا.  
واذا م���ا أراد »البرتقالي« الذي 
الثاني  الدور  الى  التأهل  ضمن 
في اجلولة الرابعة ان يخوض 
مباراة خروج املغلوب الوحيدة 
ف���ي الدور الثان���ي على أرضه 
في 11 ماي���و املقبل، فانه يتعني 

عليه الفوز حتى يضمن صدارة 
املجموعة الت���ي تتيح له ذلك، 
بغض النظر ع���ن نتيجة لقاء 
اجليش وناساف.   يذكر ان ثاني 
املجموعة سيخوض مباراة الدور 
الثاني خارج ارضه. وسيلتقي 
كاظمة في الدور الثاني مع الكرامة 

السوري او شباب االردن اللذين 
يلتقيان مساء غد لتحديد هوية 
اول وثاني املجموعة االولى.  أما 
التعادل، فقد ال ينفع كاظمة في 
مبتغاه، اال اذا فاز اجليش على 
ناساف او تعادال ايضا، ولكنه قد 
يفقده الصدارة لو فاز ناساف. 

واخلسارة تعد خطا احمر النه 
سيخسر الصدارة، مهما كانت 
نتيجة مواجهة اجليش وناساف.   
وكان البرتقالي قد فوت فرصة 
ضم���ان الصدارة ف���ي املرحلة 
الثالثاء  اخلامسة قبل االخيرة 
املاضي بخس���ارته امام ضيفه 

 الجالوي يختار القائمة النهائية لـ »الميني باسكت«
يحيى حميدان

 اختار مدرب منتخبنا الوطني ل� »امليني باس���كت« )حتت 12 س���نة( أحمد 
اجلالوي القائمة النهائية للمشاركة في بطولة موالي احلسن لكرة السلة والتي 
ستقام في املغرب خالل الفترة من 5 الى 11 مايو املقبل مبشاركة 6 منتخبات هي 

الكويت واجلزائر وفرنسا ومصر ولبنان، إضافة الى البلد املستضيف.
 والالعبون ال� 12 املختارون هم: عبدالعزيز البغدادي، مس���اعد البغدادي، 
محمد نبيل، محمد السهو، عبدالعزيز حامد، عبدالعزيز العيسى، خالد شهاب، 
سلطان منصور، وليد جمال، عبداحملسن مرتضى، شمالن القطان ومحمد عباس.  
من جانبه، أكد عضو احتاد كرة الس���لة ورئيس وفد منتخب »امليني باسكت« 
املشارك في البطولة س���عد العجمي أن االستعدادات للبطولة انطلقت رسميا 
أمس، بعد أن أنهى جميع الالعبني اختباراتهم الدراسية. وأشار الى ان الالعبني 
ميتلكون روحا عالية، ورغبة حقيقية في حتقيق مركز متقدم في البطولة والتي 
دعت إليها اللجنة املنظمة للبطولة منتخبنا فقط من املنطقة اخلليجية، مشيرا 
الى أن البطولة ستش���هد مدارس مختلفة في اللعبة، ونسعى لالستفادة قدر 
اإلمكان من هذه املش���اركة التي تعتبر أمرا جديدا على منتخبنا حتت 12 سنة.   
وأوضح العجمي أن املغادرة الى املغرب ستكون في 4 الشهر املقبل عن طريق 
القاهرة، وشكر كذلك أولياء امور الالعبني على تعاونهم وتشجيعهم ألبنائهم 

الذين ميتلكون مهارات فائقة ويتوقع لهم مستقبل كبير.

»سلة« األصفر يجدد لجوردانكو وبوكس ومايكل
يحيى حميدان

جددت ادارة نادي القادسية عقود مدرب الفريق األول لكرة السلة املقدوني 
جوردانك���و ديڤيدنكوف ومحترفي الفري���ق األميركيني جويل بوكس ومايكل 
كريستنس���ن ملوس���م آخر بعد أن حققوا نتائج رائعة مع الفريق في املوسم 

املنقضي.
وكان مس���ؤولو س���لة األصفر قد فاوضوا الثالثي بتجديد عقودهم ملوسم 
جديد، اال أنهم طالبوا بزيادة بس���يطة على عقودهم وهو ما وافقت عليه ادارة 

النادي نظرا حلاجة الفريق جلهودهم في املوسم املقبل.
وكان جوردانكو قد حقق مع القادسية في املوسمني املاضيني 4 بطوالت هي 
الدوري مرت���ني والكأس وكأس أندية اخلليج مما جعل ادارة األصفر تفكر في 

احملافظة عليه على رأس االدارة الفنية للفريق للموسم املقبل.

 الهيئة: تسمية ستاد جابر األحمد الدولي رسميًا
 أطلقت الهيئة العامة للش���باب والرياضة رسميا اسم »ستاد جابر األحمد 
الدولي« على الس���تاد الرياضي املقرر افتتاحه في ش���هر اكتوبر املقبل. وقال 
رئيس مجلس ادارة الهيئة املدي���ر العام فيصل اجلزاف في تصريح صحافي 
ان اعتماد هذا االس���م جاء بتوجيهات سامية من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد. وأضاف ان االستعدادات تسير بشكل مكثف إلقامة حفل االفتتاح 

الرسمي للستاد مبشاركة عدد من اجلهات املعنية في الدولة.
وأفاد بأنه تقرر اقامة مباراة دولية ودية مع بطل كأس األمم االفريقية للنسخ 

الثالث املاضية املنتخب املصري في حفل االفتتاح.

 النيجيري أيوبا تألق وسجل هدفا في مرمى اجلهراء 

اعتبر مدرب كاظمة جمال يعقوب ان فريقه س��يدخل املباراة 
مصمم��ا على الفوز لضمان الصدارة، واحلفاظ على مكتس��باته 

في البطولة.
وابدى يعقوب � في املؤمتر الصحافي الذي عقد ظهر امس في 
مدينة كميل شمعون الرياضية � احترامه لفريق العهد وتشكيلته، 

رغم خروجه من املنافسة.
وقال انه ليس غريبا على الالعبني، بعد تسلمه املهمة خلفا اليلي 
بالتشي املقال، مستبعدا ان يغير كثيرا من النهج الفني والتكتيكي 
للفريق. واضاف: انا قريب من الالعبني بحكم الس��نوات الطويلة 
التي قضيتها معهم، واعرف كل صغيرة وكبيرة عنهم، وتابع: ان 
كاظمة يفتقد اليوم عددا من خيرة العبيه، ومنهم نواف احلميدان 

وعلي املشموم ومحمد جمال ايضا.
وش��دد يعقوب على ان كاظم��ة كان وما زال خير ممثل للكرة 
الكويتي��ة في احملافل اخلارجية، وس��يمضي على الدرب نفس��ه 

اليوم.
وردا على س��ؤال، استبعد ان تؤثر حادثة االعتداء على حرس 
سفارتنا في بيروت بعد لقاء النجمة اللبناني والقادسية اخيرا على 
املباراة، وقال: ان ما يجمع الشعبني الكويتي واللبناني الشقيقني اكبر 
من ذلك. من جهته، قال املهاجم يوسف ناصر انه وزمالءه مصممون 

على الفوز، وحتقيق الغاية التي اتوا من اجلها الى لبنان.
في املقابل، اكد مدرب العهد محمود حمود ان فريقه لن يتهاون 
في املباراة، وهو يس��عى الى توديع البطولة بأفضل شكل ممكن، 
واب��دى احترامه لكاظم��ة الذي وصفه بالقوي، واحد املرش��حني 
للمنافسة على اللقب، وقال: ان تركيز العهد على الدوري اللبناني، 
وتصميمه على الفوز باللقب، لن تش��تت تركيز وذهن فريقه عن 

مباراة اليوم.
من جهته، قال قائد العهد باسم مرمر: ان الفريق يسعى الى حتسني 

صورته، وتعويض ما فاته في البطولة ولو بنتيجة معنوية.

يعقوب مصمم على الفوز وحمود لن يتهاون

االتحادالقادسية
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الرياضية الثالثة

كاظمةالعهد
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الرياضية بلس

قطري يقود 
»البرتقالي« والعهد

جمال يغيب

كوري لألصفر واالتحاد

يدي��ر مباراة العه��د وكاظمة، 
طاقم حتكيم قطري يقوده بنجر 
الدوسري ويعاونه محمد ضرمان 
وحسن راش��د الذوادي وخميس 
املباراة  املري )رابع��ا(، ويراق��ب 

املالديفي احمد شاهر.

لن يتمكن الكيني محمد جمال 
محترف كاظمة من االلتحاق بالفريق، 
بعد ان اس��تحال على ادارة نادي 
العهد ان تستخرج له تأشيرة دخول 
الى لبنان، لوجود منع دخول عليه 
غير معروف االسباب، ويستلزم 
اكتش��افه فترة من الوقت حسب 

القوانني املرعية.

يدير مباراة القادسية واالحتاد 
طاقم حتكيم من كوريا اجلنوبية 
بقيادة لي مني هو ويساعده يانغ 
بيونغ ولي جون��غ مني واالردني 
ناصر الغفاري حكما رابعا والقطري 

محمد املهندي مراقبا للمباراة.

حامد العمران
انفرد الفحيحيل بصدارة الدوري املمتاز لكرة 
اليد بعد فوزه املس����تحق امس على الصليبخات 
34-28 )الش����وط االول 20-14( ليرتفع رصيده 
الى 6 نقاط بفارق 4 نقاط عن الصليبخات حامل 
اللقب وبطل آسيا ليضعف امله في احملافظة على 
اللقب هذا املوس����م، خاصة ان هذه هي اخلسارة 
الثانية له بعد هزميته امام الس����املية. ولم يجد 
الفحيحيل عناء في انهاء الش����وط االول لصاحله 
ولم يستطع الصليبخات على مدار شوطي اللقاء 
حتقيق اي تعادل وكان دائما الفارق يصل الى 5 و6 
اهداف ويعود هذا التفوق السلوب الدفاع احملكم 
رجل لرجل واالداء اخلططي اجلماعي دون االداء 
الفردي. وفاجأ مدرب الفحيحيل س����عيد حجازي 
مدرب الصليبخات خالد غلوم باتباع اسلوب دفاع 
رجل لرجل عند بداية الش����وط االول مع س����رعة 
اداء الهجوم السريع في تنفيذ الفاست بريك على 
مرحلة او مرحلتني مستغال بطء عودة دفاع خصمه 
ليتقدم ف����ي البداية 2-0 ثم يرف����ع النتيجة الى 
7-2 ف����ي الدقيقة الثامنة م����ا اجبر اجلهاز الفني 
للصليبخ����ات على طلب وقت مس����تقطع مبكرا. 
وأجرى غلوم بعض التغيرات بإدخال حسني جابر 
بدال من هيثم الرشيدي، كما اخرج فيصل وحسني 
صيوان ليدخل انور مفرح وفواز عباس، كما اشرك 
احلارس البديل خالد مدوه مكان االساسي تركي 
اخلالدي اال ان تلك التغيرات لم حتس����ن من اداء 
الصليبخات او تقلل نسبة االهداف رغم اجلهود 
التي بذلت من جانب حس����ني جابر وفواز عباس 

واحلارس خالد مدوه. ويؤخذ على مش����اري طه 
كثرة اللعب الفردي بدون تركيز.

وفي الش����وط الثاني لم يتغير احلال واستمر 
الفحيحي����ل في تفوقه بأداء ق����وي بفضل وجود 
البديل اجليد الذي يس����تطيع إراحة األساس����يني 
بإشراك »النشط« عبداهلل أحمد وفيصل العازمي 

وفهد ربيع ومبارك دحل ليتقدم 15-22.
وعاد الصليبخات ألجواء املباراة وقلل الفارق الى 
4 أهداف 21-25 في الدقيقة 12 بعد تركيز مشاري 
طه في التصويب وتخليه عن رعونة التس����جيل 
وبفضل جهود يوسف صيوان وحسني جابر واملدافع 
جاسم حمود. وشعر املدرب حجازي باخلطر من 
نشاط الصليبخات ليعيد بعض األساسيني ويسيطر 
على املوقف باقتدار ويتقدم 29-12 في الدقيقة 18 
ويغير الصليبخات أسلوب دفاعه الى 5-1 بتحرك 
جاس����م حمود على ثالثي اخلط اخللفي الضارب 
لألحمر ولم تفلح تلك احملاولة، بل استغلها اجلهاز 
الفني للفحيحيل بتحريك اجلناحني مبارك دحل 
وسعد سالم والعب الدائرة سعد العازمي، ورغم 
حتويل الصليبخات دفاعه الى رجل لرجل في آخر 
6 دقائق من عمر اللقاء إال انه لم يس����تطع تقليل 

األهداف وفاز الفحيحيل بفارق 6 أهداف.
من جانب آخر، قرر احتاد اليد تعديل مباريات 
الدوري املمتاز والدرجة األولى التي ستقام االثنني 
والثالثاء املقبلني، حيث ستقام مباريات الدوري 
املمتاز يوم الثالثاء 4 مايو بدال من االثنني 3 مايو، 
وكذلك ستقام مباريات الدرجة األولى 3 مايو بدال 

من الثالثاء 4 مايو.

مبارك الخالدي
فرضت جلنة املسابقات في احتاد الكرة عقوبات 
على العبي فريق الشباب حتت 19 سنة، وهم مصعب 
احمد وفهد ثامر وعبداهلل كرم ومحمد راكان وعبداهلل 
سعود، باإليقاف 8 مباريات وغرامة 600 دينار لكل 
منهم. واستندت اللجنة في قرارها على تقرير احلكم 
علي طالب الذي قاد مباراة القادسية والشباب في 
نصف نهائي كأس االحتاد للشباب، التي جرت اجلمعة 

املاضي، واملراقب غامن الس����هلي. وتضمن التقرير 
اعتداء الالعبني املذكورين على احلكم بالضرب، بعد 
هدف املباراة الوحيد الذي جاء في الدقيقة اخلامسة 
من الوقت بدل الضائع، وتأهل االصفر الى املباراة 
النهائية. من جهة اخرى، قررت ادارة نادي الشباب 
تقدمي استئناف الى جلنة املسابقات لتخفيف العقوبة، 
استنادا الى شريط مصور للمباراة، يعرض تفاصيل 

»الهوشة« التي وقعت بني الالعبني واحلكم.

الفحيحيل يهزم الصليبخات
 وينفرد بصدارة »ممتاز اليد«

»المسابقات« تقسو على الشباب

الجهراء تعّثر والساحل شاركه صدارة »األولى«

وقع اجلهراء في فخ التعادل 
مع الشباب 2-2 امس في اجلولة 
قبل االخيرة من القس���م الرابع 
من دوري الدرجة االولى ليشتد 
الصراع بني اجلهراء والس���احل 
الص���دارة وبطاقة  انتزاع  على 
التأهل لل���دوري املمتاز. وبهذا 
التعادل رفع اجلهراء رصيده الى 
35 نقطة، بينما جنح الساحل في 
تخطي عقبة اليرموك 2-0 ويرفع 
رصيده هو االخر الى 35 نقطة. 
في حني ابتعد خيطان عن املنافسة 
خلسارته امام الفحيحيل 3-2 ما 
يعن���ي ان اجلولة االخيرة التي 
ستقام 6 مايو املقبل ستشهد لقاء 
ناريا بني اجلهراء والساحل لفك 
التأهل  الشراكة وانتزاع بطاقة 

الى الدوري املمتاز.

الشباب واجلهراء  وفي لقاء 
متكن الش���باب من احراز هدف 
التق���دم عب���ر مهاجمه جاس���م 
القط���ان)7( وجن���ح بعدها في 
اغ���الق منافذه ام���ام محاوالت 
العبي اجلهراء التي لم تفلح في 
فك احلصار الدفاعي للشباب. وفي 
الش���وط الثاني سيطر اجلهراء 
اللعب، ومتكن  على مجري���ات 
البرازيلي انطوني���و توبانغو 
من احراز ه���دف التعادل )57( 
اال ان الشباب جنح في تسجيل 
هدفه الثاني عبر النيجيري ايوبا 
انغومري )71(، لينتفض اجلهراء 
مجددا ويحصل على ركلة جزاء 
صحيحة س���جل منها توبانغو 
هدفه الثان���ي والتعادل لفريقه 

.)78(

وف���ي مب���اراة الفحيحي���ل 
وخيطان جنح ابناء الفحيحيل 
في القضاء على بصيص االمل 
ألبن���اء املدرب ف���وزي ابراهيم 
ومتكنوا م���ن الفوز 3-2. وبدأ 
خيطان بالتس���جيل عن طريق 
محم���د يوس���ف )31( وتعادل 
للفحيحيل عبداهلل ثريان )36(، 
ومتكن البرازيلي ايفرسون من 
احراز الهدف الثاني خليطان )45( 
وعادل النتيجة املغربي زهير بن 
وحي )64( لينجح بعدها حمد 
غزاي في تعميق جراح الفحيحيل 
بالهدف الثالث )79(. وفي املباراة 
الثالثة استطاع الساحل ان يعود 
للصدارة مجددا بعد ان تخطى 
اليرموك 2-0 احرزهما ادوغي 
بيتو )36( ومرزوق زكي)62(.

يلتقيان في الجولة األخيرة لحسم التأهل إلى الدوري الممتاز


