
االحد 2 مايو 2010   53رياضة

العربي والكويت في حالة استنفار استعدادا للمباراة النهائية

هل فاز القادسية بالدوري؟
خّيل لي ان القادس����ية فاز بلقب الدوري املمتاز بعد 
تغلبه على الكويت في املواجهة احلاس����مة بهدف جهاد 
احلسني، اعتقدت ذلك وشاركني آخرون ايضا بعد احتفال 
القدساوية املبالغ فيه، عقب الفوز وتسطير عبارات املدح 
والثناء بحق الفريق االصفر من وسائل االعالم التي أكبرت 
فيه فوزه وتوجته بطال للدوري قبل مواجهته االخيرة مع 
كاظمة والتي يحتاج للفوز بها ايضا كي يحرز اللقب، نعم 
القادسية فاز على الكويت لكنه لم يفز بالدوري فلَم كل هذا 
الصوت العالي والتصفيق والتهليل وكأنه يهزم االبيض 
الول مرة؟ لَم اعتقد الكثير من محبي االصفر ان فريقهم 
سيفوز على كاظمة بسهولة النه هزم الكويت االفضل منه 
فنيا؟ اذا كان االمر كما يظنون فليلعب االصفر مع االبيض 
8 مباريات متتالية والفائز منهما يتوج بطال ولسنا بحاجة 
الى اقامة دوري ممتاز ومواجهات مع فرق اخرى كما قال 
احد النقاد االس����بان الكبار تعليقا على املنافسة الدائمة 
على اللقب بني ريال مدريد وبرشلونة، ملاذا ال يلعبان مع 
بعضهما في دوري من قس����م واحد بدال من مواجهة فرق 

ضعيفة مثل  ملقة وتينيريفي وخيريز؟
ليحذر القادسية من مصيدة كاظمة اذا اراد ان يحتفظ 
بلقب الدوري املمتاز وليتذكر انه حرمه من لقب الدوري 
في املوسم قبل املاضي في اشهر مباراة الضاعة الفرص 
من جانب العبي االصفر وحتديدا احمد عجب، وقد يقول 
س����ائل وما شأنك انت في توجيه وحتذير القادسية، هل 
ان����ت مدير للكرة مثال؟ فأقول ال انا كاتب مهمتي النصح 
واالرشاد ونقد الساحة بعد قراءتها، فلو كان الكويت او 
العربي محل القادسية لقلت لهما ما قلته ايضا فقد ساءني 
حقيقة ان يحتفل االصفر بلقب الدوري، وهو لم يفز به 
حتى اآلن. احترم في ادارة نادي الكويت قرارها اجلريء 
بإقالة املدربني اذا اخطأوا، ففي كل موسم تقريبا تتدخل 
االدارة وتغي����ر مدرب الكرة اذا رأت ان����ه »يتخبط« في 
قراراته، وارى ان عناصر خط دفاع االبيض في مواجهة 
القادس����ية لم تكن مناسبة ملثل هذه املباراة فكان االجدر 
مشاركة الثالثي حس����ني حاكم وعبداهلل املرزوقي وفهد 
عوض، والرد السريع في تغيير املدرب كان في محله قبل 
مواجهة نهائي كأس س����مو ولي العهد امام العربي غدا، 
ومبناس����بة احلديث عن املدربني، هل شاهدمت كيف قطع 
البرتغالي جوزيه مورينيو مس����افة طويلة من الركض 
السريع لالحتفال بتأهل فريقه لنهائي دوري ابطال اوروبا، 
فاذا كان املدرب بهذه الروح القتالية فكيف سيكون حال 

العبيه، شكرا مورينيو ففي كل مباراة نتعلم منك.
ناصر العنزي

معسكر األخضر.. معنويات مرتفعة للفوز بكأس ولي العهد

..ومعسكر مغلق لألبيض.. وحاكم ُيعالج
مبارك الخالدي

انتظم العبو فريق الكويت في معسكر داخلي مغلق 
في فندق جي دبليو ماريوت مس����اء امس استعدادا 
للمواجهة املرتقبة مع العربي. وكان الفريق قد اجرى 
مترينا اساسيا بقيادة املدرب محمد عبداهلل ومساعده 
عبداحلميد العسعوسي شارك فيه الالعبون باستثناء 
حسني حاكم الذي فضل اجلهاز الفني الطلب منه أداء 

متارين خفيفة لعالجه خوفا من تفاقم اصابته وكانت 
التدريبات بدأت باجلري حول امللعب وتطبيق عدد 
من اجلمل اخلاصة باإلحماء والتس����ديد على املرمى 
نفذها العبو خط الوسط واملهاجمون، وتقسيمة نفذت 
خاللها جمل تكتيكية تناوب على ادائها العبو الوسط 
واملهاجمون. واش����رف مس����اعد املدرب العسعوسي 
على تنفيذ الكرات الثابتة الت����ي اخذت حيزا كبيرا 

من التمرين حيث وجه الالعبني الى ضرورة اخلروج 
في التوقيت املالئم الستقبال الكرة خصوصا العبي 
الدفاع عبداهلل املرزوقي وفهد حمود اللذين ميتازان 
بطول القامة والتعامل اجليد مع الكرات الرأس����ية. 
كما قام الالعبون في ختام التمرين بتسديد عدد من 
الكرات من نقطة اجلزاء على املرمى الذي تناوب على 
حراسته كل من خالد الفضلي ومصعب الكندري في 

مؤشر الى ان اجلهاز الفني يضع في حسبانه وصول 
املباراة الى ركالت الترجيح.

وعلمت »األنباء« ان الفري����ق يتلقى دعما كبيرا 
من رئي����س مجلس ادارة النادي عبدالعزيز املرزوق 
ورئيس جهاز الكرة مرزوق الغامن اللذين اوعزا بتوفير 
املعسكر ضمانا لتوفير اكبر قدر من التركيز الذهني 

والبدني لالعبني قبل انطالق صافرة املباراة.

عبداهلل العنزي
قبل 24 س���اعة م���ن املباراة 
النهائية لكأس سمو ولي العهد بني 
العربي والكويت، كانت املعنويات 
املرتفعة السمة االبرز في املعسكر 
»االخضر«، بعد ان شارك املهاجم 
خالد خلف في تدريبات الفريق 
خالل الفت���رة املاضية، وينتظر 
ان يعلن املدرب الكرواتي دراغان 
سكوسيتش القائمة النهائية التي 
ستضم 18 العبا لدخول املعسكر 
الداخلي في فندق »الراية« بعد 
تدري���ب امس، ولم يعرف ما اذا 
كان خلف ضمنهم ألنه غير جاهز 
من الناحية البدنية، بعد ان ابتعد 
عن املالعب منذ 3 مارس املاضي 
الصابته في مباراة االزرق امام 
عم���ان ضمن اجلول���ة النهائية 

لتصفيات كأس آسيا 2011.
واعتمد سكوس���يتش خالل 
الرئيس���ي امس على  التدريب 
اجلانب التكتيكي الذي سينتهجه 
ف���ي مواجهة الغ���د، وركز على 
القصيرة والسريعة  التمريرات 
بني العبي خط الوسط الستغالل 
املس���احات في منتصف ملعب 
الكويت خالل الهجمات املرتدة، 
مع مطالبة املهاجم السوري محمد 
زينو بالبقاء داخل منطقة اجلزاء 
ل� »األبيض« في معظم الفترات، 
وعدم التراجع كثيرا الى منتصف 
امللعب، مع االعتماد على اجلزائري 
امير سعيود مهاجما ثانيا يتراجع 
الى اخللف لتسليم الكرات وبناء 

الهجمات.
وفي الوسط يبدو ان غوران 
سيعتمد على محمد جراغ ونواف 
شويع وعبداهلل الشمالي وعلي 
الش���مالي  مقصيد، مع تكليف 
وشويع واحيانا مقصيد باملهام 
الدفاعية، وتفريغ جراغ لصناعة 

االلعاب.
وفي الشق الدفاعي، يعود قلبا 
الدفاع احمد الرشيدي والسلوڤيني 
روك بعد غيابهما عن اللقاء االخير 
امام الصليبخات بسبب االيقاف، 
وسيكون االعتماد عليهما كثيرا 
اليقاف خطورة املهاجم البرازيلي 
كاري���كا، باالضاف���ة الى تواجد 
عبدالعزيز فاض���ل في اجلانب 
االمي���ن ومبارك البلوش���ي في 

اجلهة اليسرى.
وسيكون سكوسيتش محظوظا 
هذه املرة لتواجد دكة بدالء قوية، 
بعد ان عانى طوال املوس���م من 
كثرة االصابات والغيابات، تضم 
احمد موسى وحسني املوسوي 

وخالد عبدالقدوس والبوليڤي 
فالكو وعلي اشكناني ومساعد 

عبداهلل.

ظروف جيدة

من جانبه، قال مدير الكرة 
في العربي احم���د الناصر ان 

الفريق مكتم���ل الصفوف  ان 
باستثن����اء غي����اب عبداهلل 

احلداد لالصاب����ة.
وعن مشاركة خالد خلف، 
اوضح الناص���ر: ان هذا االمر 
بي���د اجلهاز الفني وهو وحده 
من سيقرر، فالالعب شارك منذ 

الفري���ق مير حالي���ا بظروف 
جيدة عكس بداية املوسم حيث 
الغيابات،  عانى كثيرا بسبب 
»االخض���ر«  العب�������ي  وان 
كله�����م عزمية واص����رار على 
تقدي�����م اداء مميز والتتويج 
الغالي����ة، خصوصا  بالكأس 

اسبوع في تدريبات الفريق لكنه 
يعاني من نقص ف���ي اللياقة 
البدنية، فاالصابة التي تعرض 
لها كانت قوي���ة والفترة التي 
ابتعد فيها عن املالعب استمرت 
شهرين، واجلهاز الفني لن يغامر 
باشراكه اال اذا كان جاهزا بنسبة 

كبيرة.
وناشد اجلماهير العرباوية 
الفريق،  احلضور غدا ملؤازرة 
قائال: نحن ن���درك ان هذا هو 
وقت احلصاد في املوسم، لذلك 
سنكون بحاجة الى جماهيرنا 

الغفيرة ملساندة الفريق.

الناصر: الالعبون جاهزون ومشاركة خلف يحددها المدرب

القادسية والجهراء »مناورة« 
في التوقيت المناسب

مبارك الخالدي
يلتقي في ال� 7 مساء اليوم فريقي القادسية واجلهراء على ستاد 
الصداقة والسالم، لتحديد املركزين الثالث والرابع في كأس سمو ولي 
العهد، وكان األصفر حامل اللقب، الذي لم يخض األدوار التمهيدية، 
قد فاز على الفحيحيل 3-1 في الدور ربع النهائي، وخرج من نصف 

النهائي على يد غرميه العربي 1-0.
 ام����ا اجلهراء فقد فاز في األدوار التمهيدية على الس����احل 1-3، 
وتفوق على كاظمة 1-0 في ربع النهائي، وخسر أمام الكويت 2-1 

في نصف النهائي.
 ويدخل الفريقان املباراة في ظروف متشابهة، فاألصفر متصدر 
الدوري املمتاز )45 نقطة(، ويس����تعد خلوض اجلولة األخيرة من 
الدوري اخلميس املقبل أمام كاظمة، وهي املوقعة األهم بالنسبة له هذا 
املوسم، فالفوز على البرتقالي يعني االحتفاظ بلقب بطولة الدوري، 
والتعادل سيؤجل احلسم في حال فاز الكويت على الصليبخات، اما 
اخلسارة فتعني ضياع اللقب، ان فاز األبيض أيضا، لذلك فان املباراة 

هي بروڤة للقادسية استعدادا ملباراة البرتقالي احلاسمة.
 ومن املتوقع ان يخوض األصفر املباراة بتش����كيلة من الصف 
الثاني، مطعمة بعناصر اخلبرة، إلراحة عناصره األساسية، جتنبا 
لإلصاب����ات واإلرهاق. والفريق يضم ذخي����رة ممتازة من الالعبني 
الب����دالء أمثال علي جواد في حراس����ة املرمى وعامر املعتوق وعمر 

بوحمد وسعود املجمد وعلي النمش. 
ام���ا اجلهراء فهو أيضا متص���در الدرجة االولى )35 نقطة(، 
وتنتظره مباراة مهمة ف���ي اجلولة األخيرة اجلمعة املقبل أمام 
منافسه الس���احل )35 نقطة( والفائز منهما سيتصدر الدوري 
ويحصد بطاقة التأهل املباشرة الى الدوري املمتاز، ومباراة اليوم 
هي مناورة في التوقيت املناسب للفريق اجلهراوي الساعي الى 

العودة للدوري املمتاز.
 وسيفتقد اجلهراء جهود ابرز العبيه إلراحتهم، وهم البرازيليان 
انطونيو توبانغو وويسلس����ون انطونيو وعادل حمود واحلارس 
سطام احلسيني، اال ان دكة االحتياط اجلهراوية عامرة بالعناصر 
القادرة على تعويض الغيابات، وفي مقدمتهم محمد دهش واحمد 

حواس واحمد حسني وصالح ندا ومحمد سعد وسعد نزال.

 لتحديد المركزين الثالث والرابع 

األزرق يلتقي كازاخستان في أغسطس

الحكم بإسقاط إدارة العربي اليوم

االجتماع الفني للنهائي اليوم

الغربللي: النهائي بالمجان

مبارك الخالدي
عقدت جلنة التدريب واملنتخبات الوطنية اجتماعا في مقر احتاد 
الكرة امس، لبحث البرنامج االعدادي لألزرق للمرحلة املقبلة، واالطالع 
عل����ى الكتب الواردة من االحتادات. وقد اقرت جلنة التدريب مباراتي 
املنتخب الوديتني امام سورية في شهر سبتمبر والهند في شهر اكتوبر، 
على ان يتم حتديد مواعيدهما الحقا بش����كل نهائي. كما اقرت اللجنة 
مباراة االزرق امام املنتخب الكازاخستاني يوم 8 اغسطس املقبل في 
الكويت، حيث حظيت املباراة بقبول اجلهاز الفني لألزرق لتقارب اداء 
كازاخستان مع اوزبكستان الذي وقع مع االزرق في املجموعة االولى 

لنهائيات كأس آسيا املقررة في قطر يناير 2011.
وبحث����ت اللجنة ايضا املوعد املقت����رح لتجمع العبي االزرق، بعد 
ختام املوس����م احلالي بعد املباراة النهائية لكأس سمو االمير في 17 
اجلاري، دون ان حتدد موع����دا نهائيا، علما ان االزرق من املرجح ان 

يلتقي نظيره االردني في 22 اجلاري.

مبارك الخالدي
تصدر الدائرة االدارية اليوم حكمها في دعوى اسقاط مجلس ادارة 
النادي العربي. وكان رئيس مجلس ادارة النادي السابق جمال الكاظمي 
بصفته وآخرون، قد اقاموا الدعوى املاثلة ضد مدير عام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة بصفته، طعنا على قرار الهيئة بتاريخ 20 فبراير 
املاضي، واخلاص بإسقاط مجلس ادارة النادي، استنادا الى املادة 22 

من النظام االساسي املوحد لألندية واالحتادات الرياضية.

يعقد االجتماع الفني للمباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد 
في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم مبقر نادي الكويت 
وس���يحضر االجتماع ممثلو اللجن���ة االنتقالية ووزارة الداخلية 
ووزارة الصحة والهيئة العامة للشباب والرياضة ومدير ومشرف 
كل من فريقي الكويت والعربي وذلك ملناقشة الترتيبات والتعليمات 

اخلاصة باجناح هذه املباراة واظهارها باملظهر الالئق واملشرف.

أعلن س����كرتير اللجنة املؤقتة لالحتاد بالوكالة عماد الغربللي ان 
اللجنة االنتقالية لالحتاد قررت دخول املباراة النهائية لكأس سمو ولي 
العهد باملجان، وناش����د اجلماهير احلضور الى امللعب قبل بدء املباراة 
بوق����ت كاف والتحلي بالروح الرياضية وااللتزام بالنظام إلجناح هذا 
العرس الكروي، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح. وقد عقد االجتماع 
التنسيقي للمباراة مساء االربعاء مبقر االحتاد وبحضور ممثلي االنتقالية 
وممثلني عن ديوان س����مو ولي العهد واحلرس األمي����ري والوزارات 
والهيئات واجلهات املختصة، حيث متت مناقشة الترتيبات واالجراءات 
اخلاصة باملباراة، حيث مت االتفاق على جميع الترتيبات الكفيلة بإجناح 
النهائي والظهور باملس����توى الالئق واملشرف الذي يتناسب واملكانة 
الغالية لسموه في نفوس اجلميع. ومن جهة اخرى، اعلن الغربللي ان 
اللجن����ة االنتقالية قررت الغاء جميع البطاقات اخلاصة التي أصدرها 
االحتاد لدخول املباريات للموسم احلالي اعتبارا من تاريخه. وأوضح 
ان االحتاد قد أصدر هذا القرار، حيث قارب املوسم الرياضي ملسابقات 
االحتاد على االنتهاء، موضحا ان هذه البطاقات قد مت الغاؤها ولن يعتد 
بها في مباريات الدور نصف النهائي ونهائي مسابقتي كأس سمو األمير 
وكأس سمو ولي العهد. كما لفت الغربللي الى انه سيتم اصدار تصاريح 
دخول خاصة للمنظمني واالعالميني واملصورين، وكذلك بطاقات دعوة 
رسمية لنهائي كأس سمو األمير ونهائي كأس سمو ولي العهد تخول 
حامليها الدخول للمباراة في االماكن املخصصة تس����هيال لهم للقيام 
باملهام املنوطة بهم على أكمل وجه، متمنيا من اجلميع االلتزام حرصا 

على إجناح ختام مباريات مسابقات االحتاد للموسم احلالي.

القادسية والجهراء 
يعتبران المباراة استعدادا 
للجولة الحاسمة 
من الدوري الممتاز


