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الكويت يواجه كاظمة في الدور نصف النهائي من كأس سمو األمير

القادسية والعربي.. من يبي الغالي يتعب عشانه

 عبدالعزيز جاسم 
»العربي والقادس����ية« ليست 
مج����رد مباراة ف����ي نصف نهائي 
كأس سمو األمير، بل هي مباراة 
أكثر من معنى، خصوصا  حتمل 
أنها جتمعهما في أغلى البطوالت، 
كما انها متثل األمل األخير لألخضر 
للخروج بلقب هذا املوس����م، كما 
تعني لألصفر الكثير، إذ ينوي رد 
الدين بعد أن أخرجه العربي من 
نفس الدور في كأس س����مو ولي 
العهد. وهذه املواجهة هي السادسة 

لهما هذا املوسم.
وف����ي املرحلة نفس����ها هناك 
مواجهة أخرى لن تقل شراس����ة 
عن مب����اراة االصف����ر واالخضر، 
حيث يلتقي الكويت اجلريح بعد 
خروجه من كأس االحتاد اآلسيوي 
مع كاظمة املنتشي بصعوده للدور 
ربع النهائي من البطولة نفسها.

األصفر إرهاق ومعنويات

يدخل القادسية احلاصل على 

البطولة 12 مرة مباراة اليوم على 
ستاد الكويت بنشوة االنتصارات، 
فبعد أن حصل على لقب الدوري 
املمت����از متكن أول م����ن أمس من 
التأهل إلى الدور ربع النهائي من 
كأس االحتاد اآلسيوي على حساب 
اخوة تشرشل الهندي، اال ان هذه 
الفرحة رمب����ا تتوقف اليوم امام 
فريق يع����رف جيدا كيف يتعامل 
معه في جميع البطوالت، حتى إن 
كان في أسوأ حاالته وهو العربي، 
السيما أن األصفر يعاني اليوم من 
اإلرهاق، حيث لم يرحت العبوه أكثر 
من 48 س����اعة بعد مشاركة أغلب 
العبيه في مباراة تشرشل، وبالتالي 
فس����يكون املدرب محمد إبراهيم 
مطالبا بإيجاد حل مناس����ب لهذه 
املعضلة، خصوصا ان املباراة من 
املمكن ان متتد إلى أشواط إضافية، 
ومن هنا فاألصفر مطالب بتوزيع 
مجهوده طوال الشوطني وإال كلفه 

اإلرهاق الكثير.
ولن يغير القادسية في تشكيلته 

عن مبارياته الس����ابقة فستكون 
احلراسة لنواف اخلالدي والدفاع 
لكل من نهير الشمري وفايز بندر 
وعام����ر املعتوق ومحمد راش����د، 
وخط الوس����ط سيش����غله طالل 
الش����يخ وكيتا  العام����ر وصالح 
وجهاد احلس����ني، بينما وضعت 
الفتة »محجوز« في املقدمة لبدر 

املطوع وفراس اخلطيب.
ولكن ما سيعانيه األصفر اليوم 
هو فقدانه ألبرز أوراقه الرابحة وهو 
عبدالعزيز املشعان الذي تعرض 
التدريبات  إلصابة في فكه خالل 
وسيرافقه اخلبرة خلف السالمة 
املصاب، كما أن احمد عجب يعاني 
من سوء احلظ، ولن يكون ضمن 
خيارات التبديالت األولية، ما يعني 
أن املهاجم الواع����د حمد العنزي 
سيكون اخليار األول للمدرب في 
حال احلاجة الي����ه باإلضافة إلى 
الشاب سعود املجمد، كما أن خط 
الدفاع عاد بقوة بعودة حسني فاضل 
الذي شارك 90 دقيقة أمام تشرشل 

القادس����ية، ورمبا ينجح في ذلك 
اليوم.

وسيكون دراغان مطالبا بالفوز 
اليوم أكثر من أي وقت ألن املقصلة 
اقتربت من رقبته، فإن ودع البطولة 

فإن عليه جمع أوراقه والرحيل.
وما ميي����ز األخضر في الفترة 
املاضية هو ثبات تشكيلته بتواجد 
شهاب كنكوني في حراسة املرمى 
وأمام����ه أحمد الرش����يدي وروك 
البلوش����ي وعبدالعزيز  ومبارك 
الوس����ط عبداهلل  فاضل، وف����ي 
الش����مالي وفهد احلشاش وأمير 
سعيود وعلي مقصيد، وفي املقدمة 
علي أشكناني الذي سيحل بديال عن 
حسني املوسوي املصاب ومعه إما 
محمد زينو أو خواكني فالكا، بينما 
تزخر دكة البدالء بالعبي اخلبرة 
ويأتي ف����ي مقدمتهم القائد أحمد 

موسى وخالد عبدالقدوس.
إنهاء  إلى  وسيسعى األخضر 
املباراة مبكرا كما حدث في نصف 
نهائي كأس ول����ي العهد، وبعدها 

يغلق املنطقة، وإن لم يتمكن من 
ذلك فسيحاول ان يجر القادسية 
إلى أش����واط إضافي����ة ألنه يعلم 
أن ذلك س����يكون في صاحله الن 
املنافس مرهق كثيرا ولياقته لن 
تسعفه بالصمود حتى النهاية، كما 
ان العبيه يتميزون بروح قتالية 

عالية.

األبيض للتعويض

 سيحاول الكويت حامل اللقب 
واحلاص����ل عليه 9 مرات أن يقدم 
الي����وم على س����تاد محمد احلمد 
كل م����ا لديه ليثبت أن تنازله عن 
عرشه اآلسيوي وخروجه على يد 
االحتاد السوري لم يكن سوى كبوة 
س����ينهض منها سريعا، لكن ذلك 
يتطلب منه الكثير بعودة التركيز 
إلى أغلب الالعبني خصوصا خط 
الهجوم  الدفاع الضعيف، وكذلك 
الذي يضيع فرصا عديدة سهلة، 
ومن املمك����ن أن يك����ون لتواجد 
إسماعيل العجمي الذي لم يشارك 

أمام االحتاد بسبب عدم قيده في 
القائمة دور مهم حلس����م األمور 
لصالح األبي����ض، اال ان االبيض 
س����يفتقد أحد أفضل العبيه وهو 
وليد علي لإليقاف، وهو ما يؤثر 
كثيرا على اجلهة اليسرى ما يعني 
أن عل����ى املدرب محم����د عبداهلل 
التفكير ببدي����ل جاهز يقدم على 

األقل نصف ما كان يقدمه وليد.
من جانبه سيدخل كاظمة املباراة 
)6 ألقاب( وهو منتش بفوز صعب 
على شباب األردن بركالت الترجيح 
في كأس االحتاد اآلسيوي ولديه 
جمي����ع األوراق الرابحة لتحقيق 
الفوز باستثناء البوسني املوقوف 
الكسندر أنديتش وسيعول املدرب 
جمال يعقوب كثيرا على حتركات 
الثنائي اخلطير يوسف ناصر وفهد 
الكويت  العنزي لفك شفرة دفاع 
لتحقيق الفوز والوصول للنهائي 
وحتقيق اللقب الذي ميثل لهم األمل 
األخير إلنقاذ املوسم بعد خروجهم 

من جميع البطوالت.

ما يدل عل����ى جاهزيته، وبالتالي 
فإن املش����كلة الوحيدة س����تكون 
في خط الوس����ط، حيث ال يوجد 
فيه العبون بحجم باقي اخلطوط 
التبديل للشابني  وسيكون خيار 
محم����د القطان وعمر بوحمد عند 

احلاجة اليهما.

األخضر والروح القتالية

وف����ي اجلبه����ة املقابلة يدخل 

العربي زعيم البطوالت احمللية الذي 
حاز اللقب 15 مرة )رقم قياسي( 
مفتقدا جهود خالد خلف ومحمد 
جراغ بعد ان طلب املدرب الكرواتي 
دراغان سكوس����يتش رفعهما من 
القائمة املشاركة في املباراة أمس، 
ولكن احل����ق يقال أن الالعبني قد 
يقلبان النتيجة في أي حلظة، اال 
ان املدرب لعب من دونهما في كأس 
ولي العهد ومتكن من الفوز على 

الكويت يأمل في القفز فوق كاظمة
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الثالثة الرياضية

العنزي: سنرد الدين

أشكناني: ختامها مسك

حاكم: طوينا صفحة اآلسيوي

فهد: نتطلع لتحقيق بطولة

قال مهاجم القادس���ية حمد العنزي ان القادس���ية 
س���يحاول اليوم رد الدين للعربي الذي كان سببا في 
خروجنا من كأس سمو ولي العهد، لكن ذلك يحتاج الى 
التركيز طوال املباراة، ولفت العنزي الى ان املواجهة 
ستكون صعبة على الطرفني اال ان ذلك لن مينع العبي 
االصفر من مواصلة التقدم وحتقيق الثنائية هذا املوسم 
حتى ان كان اخلصم هو العربي املشهور بتعامله مع 

الكؤوس واليوم سنقلب احلال ونحقق التأهل.

أشار مهاجم العربي علي أشكناني الى أنه وزمالءه 
يأملون ان يكون ختام موسم االخضر مسكا بتحقيق 
لقب بطولة سمو االمير الغالية ولن يتحقق ذلك إال عن 
طريق العبور اليوم من بوابة الغرمي التقليدي األصفر، 
مشيرا إلى ان جميع االمور مهيأة لتحقيق الفوز لكن 
ذلك يحتاج الى الروح القتالية التي يعرف بها العبو 

الزعيم مع تطبيق تكتيك املدرب.

أكد العب وسط الكويت حسني حاكم ان العبي االبيض 
طووا صفحة اخلروج من كأس االحتاد اآلسيوي، واآلن 
علينا التفكير في بطولة سمو االمير ويجب علينا أن نقاتل 
فيها، مؤكدا ان اجلميع يعرف أن مباريات الكؤوس ال تقبل 
القسمة على اثنني وبالتالي نريدها ان تكون في صاحلنا 

لكي نختم هذا املوسم كما بدأناه بالتتويج ببطولة.

أشاد العب وسط كاظمة فهد العنزي بالروح القتالية 
التي ظهر عليها فريقه في الفترة االخيرة والتي مكنته 
من الوصول الى ربع نهائي كأس االحتاد اآلس���يوي، 
مشيرا الى انه اذا ما استمر كاظمة على هذا االداء فانه 
سيسهل عليه االمر في مباراة الكويت وسيلعب على االقل 
بطريقته املعهودة. وبني العنزي أن الالعبني يتطلعون 

للحصول على لقب محلي بعد غياب طويل.

دراغان يستبعد 
خلف وجراغ

طالب الالعبين بالتركيز أمام البرتقالي

عبداهلل: إصابة القحطاني وحمود أربكتنا
 مبارك الخالدي

أنحى م����درب الكويت محمد 
عب����داهلل بالالئم����ة على نقص 
الوعي الثقافي الكروي لالعبني، 
وكان ذلك عامال رئيسيا لفقدان 
لقب كأس االحتاد اآلسيوي بعد 
أمام االحتاد السوري  اخلسارة 
4 � 5 ب����ركالت الترجي����ح اث����ر 
التعادل 1 � 1 في الوقتني األصلي 

واالضافي.
وقال عبداهلل ل� »األنباء«: لقد 
حذرنا الالعبني قبل املباراة من 
التهاون، وطلبت منهم التركيز 
داخل امللعب، والقتال للمحافظة 
على اللقب القاري، ولكن لألسف 
كان تفكي����ر الالعبني في مباراة 
اليوم أمام كاظمة في الدور نصف 
النهائي لكأس سمو االمير، وهذا 
مرجعه الى ان الالعب عامة، ال 
يستطيع عزل االس����تحقاقات 
اخلارجية عن احمللية او العكس، 
علما ان العبينا ال تنقصهم املهارة 
او اللياق����ة او التكتيك، ولكنها 
مسألة فكر عام يأتي تدريجيا، وال 

ميكن اكتسابه بني يوم وليلة.
واضاف: ان من بني العوامل 
املنافسة،  األخرى للخروج من 
هي اإلصابة التي تعرض لها جنم 
القحطاني،  خط الوسط ناصر 
واملدافع فه����د احلمود مما أربك 
حساباتنا، إذ كنت أنوي إشراك 
احلارس خالد الفضلي لالستفادة 
من خبرته في ركالت الترجيح، 
وهذا ليس تقليال من شأن مصعب 
الكندري الذي لعب مباراة كبيرة 
وذاد عن مرماه ببسالة، ومتكن 
من إبعاد أكثر من كرة خطرة، إال 
انني اضطررت إلجراء تبديلني 
بإخ����راج القحطان����ي الذي قدم 
مباراة متميزة، واحلمود الذي كان 

يساهم بشكل فاعل في الطلعات 
الهجومية من اجلهة اليمنى، ولكن 
في كل االحوال هذه هي كرة القدم.
وعن املواجهة اليوم مع كاظمة، 
قال: ان كل ما نطلبه من العبينا، 
هو التركي����ز داخل امللعب، لقد 

خسرنا العديد من املباريات ليس 
ألس����باب بدنية وتكتيكية امنا 
بس����بب فقدان التركيز. ومتنى 
بلوغ نهائي كأس س����مو االمير 
الغالية وتعويض خسارة اللقب 

اآلسيوي.

تحكيم فرنسي وإيراني
يدير مواجهة العربي والقادس���ية طاقم حتكيم فرنس���ي 
مكون من طوني شابرون حكما للساحة ومساعديه اميانويل 
بويسدنغني وسيريل غرينغور ويعتبر شابرون احلكم الثاني 
املصنف حس���ب جلنة احلكام في فرنس���ا وادار العديد من 
املباري���ات في البطوالت احمللية والقارية ويتميز بإش���هاره 

السريع للبطاقات الصفراء واحلمراء.
اما مباراة الكويت وكاظمة فستكون بإدارة ايرانية بقيادة 
احلكم س���عد مظفري ويعاونه حس���ن كرمان���ي ومرتضى 

كرميي.

 عبدالعزيز جاسم
العربي  اس���تبعد م���درب 
الكرواتي دراغان سكوسيتش 
الالعبي���ن محمد جراغ وخالد 
خل���ف م���ن التش���كيلة التي 
س���تخوض مباراة اليوم امام 
القادسية، وهذا القرار لم يكن 
مستغربا سواء للجهازين الفني 
واالداري او لالعبين بس���بب 

معرفتهما االسباب.
 اال ان الجماهير العرباوية 
س���تصب جام غضبه���ا على 
سكوسيتش في حال الخسارة 
والخ���روج وه���ي ال تع���رف 
ان الم���درب اراد ان ينص���ف 
باق���ي الالعبين الملتزمين في 
التدريب���ات الذين يقدمون كل 

ما لديهم. 
وق���د علم���ت »األنباء« من 
مصادر موثوقة ان دراغان من 
البداية لم يكن يريد خالد خلف 
بسبب غيابه عن التدريبات طوال 
الفترة الماضية لعدم مشاركته 
امام الكوي���ت في نهائي كأس 
ولي العه���د، ومنذ ذلك الوقت 

لم يدخل التدريبات.
ام���ا محم�����د ج���راغ فمن 
المفترض ان يكون قدوة لباقي 
الالعبين الشباب أمثال عبداهلل 
الش���مالي وفهد الحشاش واال 
يصدر منه ما حدث في نهائي 
كأس ول���ي العهد امام الكويت 
عندما دخل بدي���ال فلم يكلف 
نفسه عناء الجري كما أنه رفض 
تسديد ركلة ترجيحية ما جعل 
دراغان يضعه خارج حساباته 

منذ ذلك الوقت.
وبي�����ن ج�����راغ وخل��ف 
ودراغ���ان احت���ارت جماهير 
االخض���ر الت���ي ال يهمه���ا ما 
يحدث وراء الكواليس بل يهمها 

الحصول على لقب.

مباريات القادسية والعربي في الموسم الحالي

البطولةالتاريخ
النتيجة

العربي ـ القادسية

2 � 0كأس االحتاد2009/11/18

0 � 4الدوري2009/12/24

1 � 1الدوري2010/2/3

1 � 2الدوري2010/4/10

1 � 0كأس ولي العهد2010/4/14

؟كأس األمير2010/5/14

محمد راشد سيحاول جاهدا إيقاف خطورة علي مقصيد اليوم

حراج تذاكر في االتحاد
 عبدالعزيز جاسم

ش���هد مبنى احتاد كرة القدم في العديلية امس س���وقا لبيع 
تذاكر مباراة العربي والقادسية اشبه بسوق احلراج حيث جتمع 
بعض العمال في مواقف السيارات باالحتاد موزعني على بوابات 
املبنى وامام كل واحد منه���م طاولة وضعت عليها التذاكر، في 
منظر بعيد متاما عن االس���لوب احلضاري، وكان املفروض ان 
تب���اع كما تعودنا دائما داخل مبنى االحتاد او في موقع املباراة 

او في اماكن مشهورة يعلن عنها مسبقا.


