
االربعاء 28 ابريل 2010   57رياضة

كاظمة يهزم األبيض ويُتوج بطالً لـ »الطائرة«
فاز كاظمة 3-0 على الكويت 
وتوج بدوري الكرة الطائرة بعد 
مباراة تس���يدها البرتقالي منذ 

بدايتها حتى نهايتها.
وجاءت األشواط 16-25، 25-
18، 25-23 في اجلولة اخلامسة 
قب���ل األخيرة من املربع الذهبي 
والتي شهدت ايضا فوز العربي 
على القادسية في القمة اخلاصة 
بينهما 3-2، وكانت األش���واط 
25-17 و25-18 و21-25 و21-

25 و10-15.
اللقب عن  ويستحق كاظمة 
جدارة فهو األفضل من بني الفرق 
ال� 11 املشاركة في املسابقة بكل 
املقاييس الفنية واإلدارية، حيث 
يجني ثمار »استراتيجية« ناجحة 
للعمل في قطاع الناش���ئني في 

السنوات العشر األخيرة.
والالعبون اصحاب االجناز 
هم: ناصر الرفاعي ومحمد اسحاق 
وعبداهلل بوفتني ومشعل العمر 
ومساعد املجمد وعبدالعزيز شاكر 
واحملترف الصربي باتريك ومعهم 

ابراهيم شويكر ومحمد مبارك 
السعيد ومحمد بوصخر وعلي 

فاضل.
وال ميكن اغفال دور اجلهاز 
الفن���ي الناجح بقي���ادة املدرب 
الصرب���ي الكس���ندر وامل���درب 
املس���اعد الوطني خالد البحوه 
واختصاصي االحصاء والتحليل 
الفني الصربي ايفان وكذلك الدعم 
املادي واملعنوي من قبل مجلس 
االدارة. وظهر كاظمة خالل مباراة 
النهائي مبس���توى فني متباين 
امام الكويت فقد اجتاز الشوطني 
االول والثان���ي بنجاح ولكنه ال 
يستحق اكثر من درجة مقبول 
في الشوط الثالث الذي عانى فيه 
الكثير حتى متكن من انتزاع الفوز 
الزائدة عن  الثقة  وذلك لوجود 
احلد التي انتابت العبي الفريق 
فتق���دم الكويت في بدايته 2-5 
وفي الوقتني املستقطعني الفنيني 
8-5 و16-15 وهنا كان للتدخل 
احلازم من قبل املدرب الكسندر 
الالعبون لتعليماته  واستجابة 

اكبر االثر في التقليل من اخطائهم 
والعودة الى جو املباراة ما جنبهم 
خوض شوط رابع خصوصا ان 
حالة وتشكيلة الكويت لم تكن 
تؤهله���م للفوز ب���أي حال من 

األحوال.

الغائبون الحاضرون

وفي اجلهة األخرى لم يكن 
بإمكان الكويت تقدمي افضل مما 
ظهر به مواصال سلسلة هزائمه 
في املربع الذهبي، واعتمد املدرب 
التونسي املنصف بلعايبه على 
الشباب  تش���كيلة معظمها من 
وهم عبداملنعم موس���ى ومحمد 
الديحاني ويعقوب محمد ومحمد 
العنزي وجاسم الصياغة فيما 
مثل اخلبرة سلطان خلف ويوسف 
احلمدان وفيصل العجمي الذي 
لعب أساسيا في الشوط الثالث، 
وحّس���ن كثيرا م���ن اداء فريقه 
مؤكدا علو كعبه كصانع ألعاب 
وغاب عن اللقاء ابراهيم موسى 

لالصابة.

)محمد ماهر(بدر املطوع يسدد الكرة بجانب القائم

تشرشل الكويت
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الرياضية الثالثة

الكويت لمداواة جراحه أمام تشرشل وانتزاع الصدارة

              مبارك الخالدي
يس����عى الكوي����ت الي����وم 
إلى م����داواة جراحه وصدارة 
املجموعة الثانية ببطولة كأس 
االحتاد اآلسيوي، وتعويض 
خس����ارته من القادسية في 
اجلول����ة ال� 20 من الدوري 
املمتاز والتي فقد على إثرها 
الص����دارة قبل جولة من 
ختام املس����ابقة، وذلك 
عندم����ا يس����تضيف 
فريق اخوة تشرشل 

الهندي.
 ويدخل االبيض 
اللقاء وفي رصيده 5 
نقاط بقيادة مدربه 
الوطني محمد عبداهلل 
البرازيلي  املدرب  إقالة  بعد 
آرثر بيرنانديس، وقد عمل عبداهلل 
مستش����ارا فنيا للجهاز الفني لسنوات 
وصاحب االجناز في حتقيق اللقب اآلسيوي 
للنسخة املاضية. بينما يحمل تشرشل في 

جعبته 7 نقاط.

 وكان الفريقان قد تعادال في مباراة الذهاب 
2-2، وقد ركز اجله����از الفني للكويت على 
استعادة الروح املعنوية لالعبيه في احلصتني 

التدريبيتني اللتني سبقتا لقاء اليوم.
 وي����درك اجلهاز الفني لألبيض ان الفوز 
في مباراة اليوم هو البلس����م ملداواة جراح 
الفريق وبداية املصاحلة مع جماهيره ولذا 
فإنه من املتوقع ان يبادر األبيض الى تكثيف 
الهجوم بغية احراز هدف مبكر متهيدا لفرض 
سيطرته على املباراة. وميتلك عبداهلل الالعبني 
القادرين على حتقيق هدفه في الفريق شريطة 

اللعب بتركيز.
 ومن املتوق����ع ان يحرس مرمى األبيض 
مصعب الكندري على ان ميثل خط الظهر كل 
من فهد عوض وفهد حمود وعبداهلل املرزوقي 
وس����امر املرطة في حني يتواجد في منطقة 
املناورات ووسط امللعب وليد علي وحسني 
حاكم وجراح العتيقي وابراهيم شهاب، وفي 

املقدمة بشار عبداهلل وخالد عجب.
ويفتقد الكويت اليوم جهود أبرز العبيه 
القحطاني  الطاهر وناص����ر  وهم يعق����وب 

والبرازيلي روجيريو لالصابة.
ويعتمد األبيض ف����ي طلعاته الهجومية 

على حتركات اخلبرة بشار عبداهلل في تهيئة 
املساحات لزمالئه عبر اختراقاته من العمق، 
وكذلك اجلبهة اليسرى التي يتقن النجم وليد 
علي صنع الفرص من خاللها، كما ان األبيض 
ميتاز بحس����ن استغالل الكرات الثابتة التي 

ينفذها املتخصص حسني حاكم.
وفي املقابل يسعى تشرشل للخروج 
على األقل بالتعادل الذي يضمن له صدارة 
املجموعة التي تهم كال الفريقني للتمتع 
مبيزة اللعب على ارض املتصدر، ولذلك 
سيلجأ الفريق الهندي الى التكتل الدفاعي 
عبر تكثيف أكبر ق���در من الالعبني في 
وس���ط امللعب واالعتماد على الهجمات 
املرتدة الس���ريعة التي يجيدها العبوه 
الذين سجلوا 5 أهداف عبر فوزين متتاليني 
على الهالل اليمني 1-0 و2-1 وتعادل مع 
االبيض 2-2 ما يعني ان الفريق ميتلك 
اجلرأة عل���ى مهاجمة اخلصم للوصول 

الى مرماه. 
ويقود املباراة احلكم الياباني ساتيو ريوجي 
ويعاونه مواطنه ياغي اكاتي والعماني خالد 
ناصر واحلكم الرابع العماني عبداهلل احلراسي 

ويراقب املباراة االردني مازن رمضان.

عبداهلل: أعددنا أنفسنا جيدًا
قال مدرب األبيض محمد عبداهلل ان فريق 
تشرشل من الفرق القوية التي ال يستهان بها 
ويتميز العبوه بالقوة اجلسمانية والسرعة 
لكننا أعدننا أنفس���نا للتعامل م���ع املباراة 
مبا يحقق لن���ا الفوز. جاء ذلك خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد أمس وجمع كال من محمد 
عبداهلل ومدرب تشرشل البرازيلي كارلوس 

بيريرا.
وأضاف عبداهلل ان املرحلة املقبلة تشهد 
صراع الكويت على 5 بطوالت هي مباراة اليوم 
ونهائي كأس ولي العهد 3 مايو املقبل واجلولة 
اخلتامية للدوري املمتاز 6 مايو ونصف نهائي 
كأس األمير 14 منه، وكل ذلك يجعل الالعبني 

حتت ضغط كبير.
من جهته، قال بيريرا انه سعيد بتواجده 
ف���ي الكوي���ت للم���رة الثانية بع���د 20 عاما 
وهنأ الفريقني على تأهلهما، مش���يرا الى انه 
 يتطل���ع الى تقدمي مباراة تس���عد اجلماهير،

مضيفا ان فريقه س���يفتقد الهداف بودافكو 
لإليقاف.

في ختام منافسات المجموعة الثانية

مدرب الكويت محمد عبداهلل يبدأ 
املهمة األولى أمام تشرشل

القادسية أمتع وتصّدر وكاظمة األول مع »ناصر«
بعد فوزهما على االتحاد والعهد في الجولة األخيرة من كأس االتحاد األسيوي

عبدالعزيز جاسم ـ مبارك الخالدي
أمت���ع القادس���ية وتص���در 
املجموعة الرابعة في كأس االحتاد 
اآلس���يوي بعد تغلبه بأريحية 
الس���وري 0-3  على االحت���اد 
على ستاد محمد احلمد وارتفع 
الى 14 نقطة ولينتظر  رصيده 
نتيجة مباراة اليوم بني الكويت 
وتشرشل الهندي النه سيلتقي 
وصيف املجموعة بالدور الثاني 
في الكوي���ت وبنفس املجموعة 
لم يشفع الفوز الكبير للنجمة 
ايس���ت بنغال  اللبنان���ي على 
الهندي 4-0 الن فارق املواجهات 
تصب ف���ي صالح االحتاد الذي 
تأهل الى الدور الثاني مس���بقا 
برصيد 10 نقاط وهو نفس رصيد 

النجمة.
وبنفس االقناع واصل كاظمة 
صدارته للمجموعة الثالثة بعد 
فوزه على العه���د اللبناني في 
بيروت 2- 1 بالرغم من لعبه 60 
دقيقة ب� 10 العبني بعد طرد املدافع 
عبداهلل دش���تي في الدقيقة 30 
ليرتفع رصيده الى 13 نقطة بينما 
ظل العهد على رصيده السابق 
بنقطة واحدة وسينتظر كاظمة 
من سيواجهه في الدور الثاني مع 
وصيف املجموعة االولى والتي 
تنحصر منافساتها بني الكرامة 
السوري وشباب االردن ليلتقي 
الثاني منهما في 11 مايو املقبل 

وبنفس املجموعة لم يس���تفد 
اجليش السوري من عامل االرض 
واجلمهور وسقط في فخ التعادل 
1-1 مع ناس���اف االوزبكي الذي 
احتل املرك���ز الثاني وتأهل الى 
الدور الثاني برصيد 11 نقطة بينما 
أصبح اجلي���ش ثالثا برصيد 8 
نقاط. وتسيد القادسية مجريات 
الشوط االول مع االحتاد واتضح 
انه يريد الفوز منذ البداية وضغط 
من���ذ الدقيقة االولى على مرمى 
الهدف األول  االحتاد حتى جاء 
بعد ك���رة ملعوبة »خذ وهات« 
بني بدر املطوع والسوري فراس 
اخلطيب لينفرد على اثرها املطوع 
باحلارس خالد عثمان ويضعها 

في املرمى )8(.
ولم يتوقف األصفر عن هذا 
احلد حت���ى ان اخلطيب وحدة 
أضاع 4 فرص محققة للتسجيل 
اخطره���ا عرضي���ة مثالية من 
عبدالعزيز املش���عان واجه بها 
اخلطيب املرمى وسددها برأسه 
بقوة لكن براعة احلارس عثمان 
بالتصدي لها منعته من تسجيل 
الهدف الثاني )14( ولم يكن بيد 
االحت���اد حيلة ع���دا الدفاع عن 
املرمى بأكب���ر عدد من الالعبني 
حتى انه لم يصل ملرمى احلارس 
نواف اخلالدي اال بتسديدة من 
خارج منطقة اجلزاء عن طريق 
عبدالفتاح االغا اخرجها اخلالدي 

بصعوبة )35( وتس���ببت هذه 
القادس���ية مرة  الكرة بتحريك 
اخرى للهجوم بشراسة والتي 
ضاعت م���ن خاللها كرة غريبة 
من السوري جهاد احلسني بعد 
أن واجه املطوع حارس االحتاد 
لكنه فضل متريرها الى احلسني 
ال���ذي كان أم���ام املرمى اخلالي 
لكنه وضعها ف���ي القائم )44( 
وفي الوقت بدل الضائع رفض 
احلسني أن يضيع فرصة سهلة 
وال يسجل ليس���تغل عرضية 
املطوع ويراوغ احلارس واملدافع 
بالزاوية  عمر حميدي ويركنها 

اليسرى بسهولة )46(.
وفي الشوط الثاني لم يتغير 
احلال وظل الوض���ع كما تركه 
األصفر وس���جل الهدف الثالث 
بعد تس���ديدة من داخل منطقة 
اجلزاء عن طريق صالح الشيخ 
ركنها بالزاوية اليسرى حلارس 
االحت���اد )50( ليق���وم االصفر 
بتهدئة املب���اراة واخلروج ب� 3 

أهداف وثالث نقاط.

البرتقالي تفوق على نفسه 

وتفوق كاظمة على نفس���ه 
وعلى العهد بعد أن تقدم العهد في 
أول 10 دقائق عبر مهاجمه حسن 
معتوق ومتكن املتألق يوس���ف 
ناص���ر أن يعوض ركلة اجلزاء 
التي اهدرها ف���ي بداية املباراة 

وادرك التعادل لكاظمة )17( ثم 
سجل الهدف الثاني لنفسه والفوز 
العشر  لفريقه )40( وش���هدت 
دقائق االولى سيطرة للعهد بغية 

حتقيق عنصر املفاجأة وخلبطت 
اوراق البرتقال���ي وجنح العهد 
بادراك مرمى الفضلي مبكرا عبر 
اخلطير حس���ن معتوق ومتكن 

كاظمة من تنظيم صفوفه والعودة 
الى املباراة وجنح الثنائي يوسف 
ناصر وفهد العنزي من خلخلة 
الدف���اع اللبناني ف���ي اكثر من 

مناسبة حتى الدقيقة 30 ليتلقى 
الفري���ق ضرب���ة موجعة بطرد 

مدافعه عبداهلل دشتي.
وفي الشوط الثاني لم تتغير 

النتيجة والذي دافع به كاظمة 
كثيرا واعتمد على املرتدات بسبب 
 النقص حت���ى متكن من حصد 

ال� 3 نقاط.

ضربة ساحقة من العب الكويت ودفاع من كاظمة

«سلة األبيض« يتعاقد مع يوفاتفيتش
يحيى حميدان

وقعت ادارة نادي الكويت مع العب كرة السلة الصربي يوفاتفيتش 
عقدا للعب مع االبيض في بطولة األندية العربية ال� 23 في كرة الس����لة 
واملزمع اقامتها في مدينة االسكندرية من 5 إلى 16 مايو املقبل مبشاركة 
16 فريقا. ويلعب يوفاتفيتش في مركز الس����نتر )حتت السلة( ويبلغ 
طوله 210 سم وميتاز بسمعة طيبة في الدوري التركي حيث كان يلعب 
في املوسم احلالي. وانضم يوفاتفيتش للفريق في معسكره الذي يقيمه 
حاليا في تركيا ليكون الى جانب االميركيني ايرا كالرك واندريه بيتس، 
حيث تسمح قوانني البطولة مبشاركة 3 العبني اجانب. ووقع الكويت 
في املجموعة الرابعة الى جانب حامل لقب البطولة في املواسم الثالثة 

املاضية الرياضي اللبناني والغرافة القطري واملكتبة السوداني.

البحرين ينهي خدمات ماتشاال 
انهى االحتاد البحريني لكرة القدم خدمات مدرب منتخبه التشيكي 

ميالن ماتشاال وحل اجلهازين الفني واالداري للمنتخب.
وجاء في بيان لالحتاد البحريني »تنفيذا لقرارات اللجنة التنفيذية 
لالحتاد وفي اطار اعادة الهيكلة التنظيمية االدارية والفنية للمنتخبات 
الوطنية لكرة القدم واللجان العاملة باالحتاد وذلك بهدف التطوير 
وبلوغ االهداف املنشودة قررت جهات االختصاص انهاء العقد املوقع 
مع املدير الفني املدرب ميالن ماتشاال وذلك باالتفاق والتراضي بني 
الطرفني«. واضاف البيان »متاشيا مع نفس التوجه والسياسة، فان 
اعادة تشكيل وهيكلة االجهزة الفنية واالدارية تشمل كذلك اعضاء 

اجلهازين الفني واالداري ملنتخب كرة القدم«.


