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هل يعترض كاظمة 
طريق القادسية 

نحو االحتفاظ 
بلقب الدوري؟

في لقائه مع العربي وعينه على 
املركز الثاني فهو ان فاز وخسر 
الكويت من الصليبخات سيصبح 
ثانيا وغير ذلك ال يعنيه شيء 
من باقي النتائج ألنه لن يتأثر 
حتى في حال خسارته فسيبقى 

في مركزه الثالث.
أم���ا العرب���ي اخلامس )27 
نقطة( فيدخل املباراة مبعنويات 
منخفضة بعد خسارته لقب كأس 
ولي العهد، كم���ا أن املباراة لن 

تضره أو تفيده في شيء.
التضامن وصيد ثمين 

يأمل التضامن األخير )5نقاط( 
أن يخ���رج الي���وم بصيد ثمني 
ويحق���ق الفوز على الس���املية 
الس���ادس )20نقطة( وهو قادر 
على ذلك ألن من سيواجهه ليس 
أفضل حاال منه ولكن بش���رط 
او تعادله  خسارة الصليبخات 
وهو أمر وارد جدا، ما يعني ان 
عليهم حسم املواجهة لصاحلهم 

ويتركوا الباقي على الكويت.

اإلصابات وهو حق مشروع له 
الن مباراة الي���وم ال تعنيه من 
قري���ب أو بعيد ولن يلومه أحد 
على ذلك. وس���يفتقد البرتقالي 
صانع األلعاب الكيني محمد جمال 

لإليقاف.
األبيض يلعب مباراتين 

سيكون على الكويت الوصيف 
)43نقط���ة( أن يخ���وض اليوم 
مباراتني األولى أمام الصليبخات 
في امللعب واألخرى مع أعصابه 
اذ ستكون اذهان الالعبني بال شك 
مشتتة بني هذه املباراة ومباراة 
القادسية وكاظمة ألنهم يعلمون 
حت���ى إن فازوا بالعش���رة على 
الصليبخات فلن يفيدهم في حال 

فوز القادسية.
امل���درب محمد  وس���يحاول 
عبداهلل مع العبيه تقدمي كل ما 
لديهم للحصول على ال� 3 نقاط 
وبعدها يكون لكل حادث حديث 
خصوصا أن الصليبخات يقاتل 
هو اآلخر خلطف النقاط الثالث 

بأقدام العبيه في ال� 90 دقيقة، 
وال يوجد لديه عذر إن لم يحقق 
الفوز إال قوة منافسه الذي غالبا 
ما يكون س���ببا في حرمانه من 

األلقاب. 
ويراهن املدرب محمد ابراهيم 
املرتفعة  على معنويات العبيه 
خصوصا أنهم خطفوا الصدارة 
من الكويت قبل جولة من اخلتام 
وبالتالي أصبحت الكلمة بأيديهم 
بع���د أن كانت بيد األبيض، وما 
يبعث على الراحة واالطمئنان في 
األصفر أن جميع عناصر التفوق 
لديه موجودة، فهو من الناحية 
اإلدارية والفنية يعيش حالة من 
االستقرار فلم يطرأ عليه تغيير 
منذ بداية املوسم، كما أن جميع 
الالعبني الذين يراهن عليهم محمد 
ابراهيم لتحقيق الفوز موجودون 
باس���تثناء املدافع حسني فاضل 
الذي بات جاهزا، إال ان ابراهيم 
لن يغام���ر به لغيابه منذ فترة، 
كما أن بديله في خط الدفاع فايز 
بندر يتألق من مباراة إلى أخرى 

حتى يتفادى الهبوط الى دوري 
الدرجة األول���ى، اال ان األبيض 
يدخل ومعنوياته مرتفعة بعد 
فوزه قبل أيام بلقب كأس سمو 
ولي العه���د للمرة الرابعة، ولن 
يعان���ي األبي���ض م���ن غيابات 
كثيرة باستثناء احلارس خالد 
الش���كوك  الذي حتوم  الفضلي 
حول مشاركته إلصابته بكسر 
في إصبع اليد وأيضا وليد علي 

إليقافه. 
س���يحاول  جانب���ه  م���ن 
الصليبخات »قبل األخير« الفوز 
او التعادل على أقل تقدير منتظرا 
هدية من الساملية بإيقاف التضامن 
ويعلم الفريق أن مواجهة اليوم 
صعبة جدا لكنها ليست مستحيلة 
ألنها ستحدد مصيرهم في الدوري 
سواء البقاء أو الهبوط، ما يعني 
أن طموحهم لن يقل عن طموح 

الكويت كثيرا.
العنابي يحلم بالثاني 

يدخل النصر الثالث )41 نقطة( 

وال خوف عليه.
 ولن يخرج القادس���ية عن 
تشكيلته املعتادة في آخر مباراتني 
خاضهما بتواجد نواف اخلالدي 
في حراسة املرمى ونهير الشمري 
وفايز بندر ومحمد راشد وعامر 
املعتوق ف���ي الدفاع، بينما جند 
في خط الوسط كال من العاجي 
ابراهيم���ا كيتا وط���الل العامر 
وصال���ح الش���يخ )عبدالعزيز 
املشعان( والسوري جهاد احلسني، 
وفي املقدمة بدر املطوع وفراس 
اخلطيب، كما أن القادسية ميتلك 
أفضل دك���ة بدالء خصوصا في 
الهجوم بتواجد خلف الس���المة 
وحم���د العن���زي وأحمد عجب 
وسعود املجمد، وإن ساءت األمور 
فان األصفر سيحتاج إلى خدمات 
املش���عان إن كان احتياطيا لفك 
شفرات دفاع كاظمة بفضل مهارته 
العالية، ويحتاج القادسية اليوم 
إلى التركي���ز العالي خصوصا 
جنمه ب���در املطوع الذي إن كان 

في يومه فمن الصعب إيقافه.

 ويعلم القادس���ية أن كاظمة 
صعب املراس خصوصا إن بادر 
بالهجوم وس���يطر على منطقة 
الوسط، واملباراتان األخيرتان 
في الدوري خي���ر برهان حيث 
تقدم كاظمة ط���وال املباراة ثم 
الفوز في  القادس���ية من  متكن 
الدقائق الثالث األخيرة بعد أن 
كان متأخرا بهدف، ما يعني أن 
املواجهة ستكون صعبة ورمبا 
شاقة أكثر من مباراته مع الكويت 

السابقة. 
وفي اجلانب االخر فان كاظمة 
الرابع )37نقطة( يدخل املباراة 
دون أي ضغوط فهو س���يلعب 

ولن تؤثر عليه النتيجة ان فاز أو 
خسر ألنها لن تزيحه عن مركزه 
وبالتالي ستكون أعصابه هادئة 
عكس منافسه، لكن األداء اجليد 
والنتيجة االيجابية سيكون لهما 
مردود معنوي في املس���ابقات 
األخرى خصوصا كأس االحتاد 
اآلس���يوي ونصف نهائي كأس 
صاحب السمو األمير، كما ان هذه 
املباراة ستجعل له ذكرى في هذا 
املوسم بتحديده هوية البطل فهل 
يفعلها كاظمة ويفاجئ القادسية 
أم ان املدرب الوطني جمال يعقوب 
سيريح العبيه للمنافسات القادمة 
ويبعدهم عن شبح اإليقافات أو 

عبدالعزيز جاسم 
»ليلة احلسم أو التأجيل« هذا 
هو العنوان الذي حتمله اجلولة 
األخيرة من الدوري املمتاز التي 
ستقام اليوم، وستكون على موعد 
مع احلسابات املعقدة حلسم بطل 
الدوري خصوصا في مواجهتي 
القادسية »املتصدر« مع كاظمة 
»الرابع«، والكويت »الوصيف« مع 
الصليبخات »قبل األخير«، ولن 
تقل عنهما أهمية مباراة التضامن 
»األخير« مع الساملية »السادس« 
بالنسبة للتضامن الذي يصارع 
من اجل البقاء، أما مواجهة النصر 
»الثالث« مع العربي »اخلامس« 
فستكون مبثابة حتصيل حاصل 
ورمبا تصعد بالنصر الى املركز 

الثاني إن تعثر الكويت.
 األصفر »يبيها بيده«

يدخل القادسية املتصدر )45 
نقطة( مباراته اليوم امام كاظمة 
رافعا شعار »بيدي ال بيد عمرو« 
حيث يس���عى إلى حسم اللقب 

إبراهيم: نحذر ولكن ال نخاف
عبدالعزيز جاسم

قال مدرب القادسية محمد ابراهيم اننا نأمل ان نحسم اللقب اليوم 
بأيدينا وليس عن طريق اآلخرين من خالل عطاء الالعبني وتفانيهم 
داخل امللعب واحلفاظ على تركيزهم العالي. لكن في الوقت نفس����ه 
يجب علينا احلذر جيدا ولكن ليس الى درجة اخلوف، ألن احلذر أمام 
فريق بحجم كاظمة واجب كما ان االصفر ال يخاف أحدا ودائما ما مير 
بظروف صعبة ويخرج منها منتصرا واألهم من ذلك انه في اجلولة 
السابقة فعل األهم وعاد للصدارة قبل جولة واحدة ولكل مباراة ظروفها. 
واشار ابراهيم الى انه لن يفصح عن خطته أو أسلوبه إال قبل املباراة 
بساعات لكي يبقى جميع الالعبني على أهبة االستعداد، الفتا الى انه 

سيحدد مصير مشاركة حسني فاضل من عدمها اليوم.

»المسابقات« تستفسر بشأن معرفي
طلبت جلنة املس���ابقات من جلنة احل���كام تقدمي تقرير 
مفصل عن تصرف احلكم املس���اعد هاني معرفي في مباراة 
الكويت والعربي في نهائي كأس س���مو ولي العهد الذي كان 
كلما يحتس���ب تسلال على احد العبي الكويت تقوم جماهير 
العربي ببعض صيحات االشادة فيرد عليهم باملثل من خالل 
حركة باصبعه تعبر عن رضاه وشكره، وهو ما أثار حفيظة 
واس���تغراب كثير من املتابعني. ورمب���ا يحصل معرفي على 

عقوبة مخففة لن تزيد على ايقافه 3 مباريات.

المجري ساندرو 
لألصفر والبرتقالي

درع جديدة للبطل 

150 تذكرة 
من إدارة القادسية

العامر: سنقاتل 
حتى النهاية

توزيع جوائز اليوسف
على الحكام 

وهداف الدوري 

يدير مباراة كاظمة والقادسية 
طاقم حتكي���م مجري مكون من 
حكم الس���احة سيزابو ساندرو 
ويساعده زيسولت فارجا ومليون 
اوسكار بينما ستسند مهمة احلكم 
الرابع ال���ى الوطني عبدالعزيز 

امان. 
وتعتب����ر التجربة التحكيمية 
املجري����ة هي الثاني����ة بعد جناح 
فيكتور كاس����اي في قيادة مباراة 
القادس����ية والكويت في اجلولة 

السابقة.

عبدالعزيز جاسم 
صممت جلنة املس����ابقات في 
احتاد الكرة درعا جديدة لبطولة 
ال����دوري املمتاز وق����د انتهت من 
تنفيذها قبل أيام ورفضت الكشف 
عنها إال عند تسليمها للفائز باللقب، 
وجاء التصميم اجلديد للدرع مبثابة 
رد على من طالب بتواجده بعد أن 
القادسية كأسا في املوسم  تسلم 
املاض����ي بدال من ال����درع، ما أدى 
إلى اس����تياء كثيرين من الوسط 
الرياضي لتس����ليم كأس بدال من 
الدرع كم����ا هو متعارف عليه في 

أغلب دول العالم.

أعلنت إدارة نادي القادسية عن 
تقدمي 150 تذكرة جلمهورها الذي 
يأتي أوال الى ستاد الكويت بشرط 
أن يكون مرتديا الزي األصفر لدعم 
الفريق، وتأتي هذه اخلطوة لتحفيز 
اجلمهور من أجل مؤازرة األصفر 
أمام كاظمة. وقد دعا أمني الس����ر 
وليد األنصاري اجلماهير للحضور 

بكثافة لدعم الفريق.

أكد العب وسط القادسية طالل 
العامر ان الالعبني س���يقاتلون 
حتى آخ���ر دقيقة ولن يتنازلوا 
عن فرصة حصد اللقب بأيديهم 
إال إذا الظروف لم تخدمهم، مؤكدا 
ان املعنوي���ات مرتفعة وجميع 
الالعبني مستعدون وينتظرون 
املباراة بف���ارغ الصبر. وطالب 
اجلماهي���ر الوفي���ة باحلضور 

ومؤازرتهم كعادتهم دائما.

يقوم الشيخ صباح اليوسف 
جنل الش���يخ خالد اليوس���ف 
الس���نوية  بتس���ليم اجلوائز 
الذي  اليوسف  للش���يخ خالد 
اناب عنه جنله نظرا لتواجده 
خارج البالد في رحلة عالج في 
القادسية  اميركا خالل مباراة 

وكاظمة. 
وقد فاز بجائ���زة املرحوم 
عبدالرحمن البكر ألفضل ثالثة 
حكام دوليني كل من يوس���ف 
الش���مري،  ثويني، س���ليمان 

وفارس الشمري. 
وف���از بجائ���زة املرح���وم 
ش���عيب محمد الفضل ثالثة 
حكام للمراحل السنية كل من 
سلمان عباس، يعقوب املطيري 

ومحمد حيدر.
الدوري  اما جائزة ه���داف 
فستسلم بعد انتهاء املباريات. 
ويعتبر مهاجم النصر البرازيلي 
باتريك فابيانو املرشح األوفر 
للف���وز بجائ���زة هداف  حظا 

الدوري.

حظوظ الكويتحظوظ القادسية

- الفوز على كاظمة بأي 
نتيجة دون النظر ملباراة 
الكويت مع الصليبخات.

- تعادله مع كاظمة بشرط 
تعادل أو خسارة الكويت. 

- خسارته من كاظمة 
وخسارة او تعادل الكويت. 
- تعادله مع كاظمة وفوز 

الكويت يجعله يلعب مباراة 
فاصلة مع الكويت.

- فوزه على الصليبخات 
بشرط خسارة القادسية من 

كاظمة.
- فوزه على الصليبخات 

وتعادل القادسية مع كاظمة 
سيدخله في مباراة فاصلة. 
- خسارة الكويت أو تعادله 
سيجعله خارج املنافسة ألنه 

متأخر بفارق نقطتني عن 
القادسية وبالتالي لن يستفيد 
من خسارة األصفر أو تعادله 

في كل األحوال.

في الئحة املسابقات ال يعتمد فارق األهداف أو نتائج 
املواجهات حلسم لقب الدوري بل فارق النقاط فقط، وفي 

حال تساوي فريقني في عدد النقاط تقام مباراة فاصلة بينهما 
لتحديد البطل. 

مباريات اليوم
الرياضية الثالثة6:55الكويتالقادسية � كاظمة

الرياضية بلس7:10محمد احلمدالكويت � الصليبخات
-7الصداقة والسالمالعربي � النصر

-7علي صباح السالمالساملية � التضامن
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آمال التضامنآمال الصليبخات

- في حال فوزه على الكويت 
يلعب مباراة فاصلة مع ثاني 

الدرجة االولى دون النظر 
لنتيجة التضامن.

- في حال تعادله مع الكويت 
وخسارة التضامن او تعادله 
يلعب مباراة فاصلة مع ثاني 

الدرجة االولى.
- في حال خسارته من 

الكويت وخسارة التضامن 
يتأهل للعب الفاصلة.

- في حال خسارته وتعادل 
التضامن يلعب فاصلة مع 

التضامن ثم مع ثاني الدرجة 
االولى.

- في حال فوزه على الساملية 
وخسارة الصليبخات يلعب 

مباراة فاصلة.
- في حال فوزه على الساملية 
وتعادل الصليبخات يخوض 

ايضا الفاصلة.
- في حال تعادله مع الساملية 

وخسارة الصليبخات 
يخوض مباراة فاصلة مع 

الصليبخات وفي حال فوزه 
على الصليبخات يلعب مباراة 
فاصلة مع ثاني دوري الدرجة 

االولى.
- في حال خسارته من 

الساملية يكون ضمن الهبوط 
الى دوري الدرجة االولى وال 

تهمة نتيجة الصليبخات.

لتحديد الفريق الهابط من الدوري املمتاز الى دوري الدرجة 
االولى ال تعتمد الئحة املسابقات فارق االهداف او املواجهات 
ولكن عدد النقاط فقط، وفي حال تساوي فريقني تقام بينهما 
مباراة فاصلة، والفائز يواجه ثاني الدرجة االولى للصعود او 

البقاء في املمتاز.

القادسية لكاظمة: 
»على وين ما خذني معاك«

الكويت يواجه الصليبخات وعينه على كيفان في ختام الدوري الممتاز

يعقوب الطاهر يشترك في صراع على الكرة مع باتريك فابيانو في مباراة سابقة

الطاهر: استثمار الفرص
مبارك الخالدي

قال جنم دفاع الكويت يعقوب الطاهر ان ما يهمنا اليوم هو 
الفوز وال غيره وتقدمي عرض يليق باسم االبيض كبطل لكأس 
ولي العهد، وهذا يتطلب منا التركيز واللعب مبستوانا املعهود 
وعدم االس���تهانة باخلصم فكرة القدم ال تعترف بالتاريخ، كما 

ان املطلوب أيضا استثمار الفرص.


