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علي الشمالي للحد من خطورة فيصل العدواني أبرز العبي النصرعبدالعزيز السليمي والبرازيلي روجيريو مفتاحا لعب مهمان لفريقيهما اليوم

بدر املطوع خالل أحد التدريبات مع النصر 

العربي والكويت.. »قمة زمان« والقادسية يعيد حساباته بالنصر

فهد الدوسري
سيكون عشاق كرتنا احمللية 
على موعد جديد مع اإلثارة احمللية 
اليوم حيث تقام منافسات اجلولة 
املمتاز بأربع  العاشرة للدوري 
العربي  أقواها جتمع  مواجهات 
والكويت فيما يستضيف القادسية 
النصر، فيما يحل الساملية وكاظمة 
ضيفني على اجلهراء والساحل. 
في اللقاء الذي يتوقع ان يكون 
اكثر إثارة يدخل العربي والكويت 
املواجهة وهم���ا مينيان النفس 
بالظفر بنقاط املباراة كاملة والتي 
قد تكون األغلى في عمر املسابقة 
حيث ميل���ك الفريقان 20 نقطة 
كفلت لهما البقاء على عرش الفرق 
القادسية،  الى جانب  املتصدرة 
اللقاء بروح  ويدخل األخض���ر 
معنوية عالية السيما بعد حتقيقه 
فوزا غالي���ا ومهما على النصر 

بثالثية برز من خاللها قدرة العبه 
املغربي عبداملجيد اجليالني علي 
التهديف رغم إضاعته ركلة جزاء 
ولكن ذلك ال يقل���ل من مهارته 

وقدرته التهديفية.
ويعتمد العربي على حتركات 
خال����د خل����ف والهداف حس����ني 
املوس����وي وابداعات عبدالعزيز 
السليمي في الوسط ودعمه خلط 
املقدمة، فيما يسعى املدافع أحمد 
الرشيدي وعلي مقصيد إليقاف املد 
الهجومي لالبيض الذي ضرب بقوة 
في لقائه امام الساحل في اجلولة 
املاضية حيث دك مرماه بسداسية 
أوجعت اخلصم وزادت من تطلعات 
العبيه ملعانق����ة درع الدوري من 

جديد واملنافسة بقوة.
ويضم األبيض هجوما مميزا 
بوجود خالد عجب وعلي الكندري 
إضافة الى دعم جيد من العبي 

الوسط املتألقني جراح العتيقي 
ووليد علي، واذا ما وفق هجوم 
وس���ط األبيض في إحداث نوع 
من الضغط على العبي العربي 
فان ذلك سيجبره للعودة للوراء 
وتقليل خطورته، فيما ستبدو 
خط���ة اللع���ب عل���ى األطراف 
مجدية لألخضر إليجاد مساحات 
يحتاجها العبوه مقصيد وخلف 
واجليالني. فيما سيشهد اللقاء 
أول مش���اركة حملترف الكويت 
الذي  األردني حسن عبدالفتاح 
سيكون إضافة جديدة للفريق 
عطفا على املستوى الذي قدمه 
خالل نهائيات كأس آس���يا التي 
القطرية  العاصمة  اختتمت في 

الدوحة االسبوع املاضي.

القادسية والنصر

بعد نفاذه من خسارة محققة 

من ضعف اخلط الدفاعي بدليل 
دخول 7 أهداف ف���ي مرماه في 
مباراتني وس���يكون ف���ي دائرة 
اخلطر طاملا ظل قابعا في املركز 

قبل األخير برصيد 6 نقاط.

الجهراء والسالمية

ويحاول اجلهراء مواصلة تقدمي 
عروضه اجليدة التي بدأها بالفوز 
على الساحل والتعادل مع قطبي 
الكرة الكويتية العربي والقادسية 
على التوالي ولكنها لم تشفع له 
بتغيير مركزه األخير برصيد 5 
نقاط اال ان الثوب اجلديد للفريق 
منحه دفعة قوية لألمام السيما 
البحريني جيسي  بعد انضمام 
جون واالنغول���ي ماكينغا، كما 
يعول الفريق على العبه مشعل 
مالبش فيما سيغيب زميله حمود 
ملفي لنيله البطاقة احلمراء في 

املباراة املاضية.
فيما يحاول ضيفه السماوي 
اخلروج من املوقعة بأقل اخلسائر 
لضمان عدم تدهور مركزه الذي 
أصبح مهددا في ظل تقدمي اجلهراء 
عروضا مختلفة عن س���ابقتها، 
وبرز ف���ي الفريق مهاجمه علي 
فريدون الذي يعتبر هدية الفريق 
للموسم اذا استمر على مستواه 
املميز. ويسعى السماوي حلصد 
نقاط املباراة للتقدم خطوة لألمام 
حيث ال ميلك في رصيده سوى 8 

نقاط قبل مواجهة الليلة.

 الساحل وكاظمة

يأم���ل كاظم���ة الع���ودة من 
املباراة كاملة  أبوحليفة بنقاط 
خاصة في ظل مرور املستضيف 
الساحل بظروف صعبة وتردي 
احلال���ة النفس���ية لالعبيه اثر 

أم���ام  خس���ارتهم بسداس���ية 
الكوي���ت في اجلول���ة املاضية، 
الرابع  املركز  البرتقالي  ويحتل 
برصيد 14 نقطة وستمنحه نقاط 
املواجهة دفع���ة جيدة للدخول 
في دائرة املنافس���ة على اللقب. 
ويعول التشيكي اخلبير ميالن 
ماتش���اال كثيرا عل���ى مهاجميه 
فرج لهيب وفهد الفهد ويوسف 
ناصر ومهارات نواف احلميدان 
في خط الوسط حلسم املواجهة 
فيما يسعى القائمون على الساحل 
إلخراج���ه من وضع���ه املتردي 
الس���يما بعد جتمد رصيده عند 
8 نقاط أدخلته في دوامة الكراسي 
املوس���يقية واله���روب من قاع 
الترتيب. فيما يحاول محمد احمد 
العازمي إيجاد الثغرات الالزمة في 
دفاع البرتقالي الختراقه وإحراج 

الضيوف.

مباريات اليوم
التوقيتالملعبالمباراة

4:40الصداقة والسالمالعربي � الكويت
4:40محمد احلمدالقادسية � النصر
7ملعب الساحلكاظمة � الساحل
7مبارك العياراجلهراء � الساملية

وخطفه لنقطة أمام اجلهراء في 
القادسية  اجلولة املاضية يأمل 
في جتاوز تلك الكبوة بالعودة 
مجددا لس���كة االنتصارات عبر 
العنابي الليلة السيما أن خصمه 
مير بظروف صعبة ويلعب اليوم 
بعد خسارة ثقيلة أمام العربي 
0 � 3، ويض���م األصفر مجموعة 
مميزة من شأنها أن تعوض غياب 
احملترفني في الدوري السعودي 

بدر املطوع ومساعد ندا السيما في 
خط الهجوم في ظل تواجد حمد 
العنزي وخلف السالمة وأحمد 
عجب والسوريني فراس اخلطيب 
وجهاد احلسني، فيما يشكل حسني 
فاضل وعامر املعتوق ثقال دفاعيا 
ويعتبران مبثابة الثقة وصمام 
األمان للخط اخللفي. من جانبه 
سيعاني العنابي من غياب العبه 
أحمد ناصر الرشيدي كما يعاني 

السالمية وكاظمة ضيفان ثقيالن على الجهراء والساحل في الجولة العاشرة من »الممتاز«

بدر »النصر« يظهر أمام القادسية
 بلغ الهالل حام���ل اللقب واالحتاد الدور ربع 
النهائي ملسابقة كأس ولي العهد لكرة القدم عقب 
فوز األول على ضيفه جنران 4-0 والثاني على 

ضيفه التعاون 3-0 في الدور ثمن النهائي.
 في املب���اراة األولى على ملعب األمير فيصل 
بن فهد في الرياض، سجل أسامة هوساوي )9( 
وياسر القحطاني )57 و78 من ركلة جزاء( ووليد 
اجليزاني )90( األهداف علما بان احمد الفريدي 

أهدر ركلة جزاء للهالل في الدقيقة 86.
 ويلتقي الهالل في الدور املقبل في 16 اجلاري 
مع األهلي أو هجر، وفي الثانية على ستاد األمير 

عبداهلل الفيصل في جدة، سجل محمد نور )43 من 
ركلة جزاء( ونايف هزازي )54 و72( األهداف.

 ويلتقي االحتاد في الدور املقبل في 17 اجلاري 
مع مضيفه االتفاق الذي كان تغلب على مضيفه 

الفتح 2-1 في افتتاح ثمن النهائي.
 ومن املقرر ان يخوض النجم بدر املطوع اليوم 
مباراته األولى مع فريقه اجلديد النصر وشاءت 
القرعة ان تكون أمام القادسية، فيما يلعب الوحدة 
مع الفيصلي، وكان املطوع قد انتقل الى النصر 
مقابل مليون دوالر على سبيل اإلعارة حتى نهاية 

املوسم احلالي.

تأهل الهالل واالتحاد بكأس ولي العهد 

الشباب ينتزع صدارة »اليد« والفحيحيل ثانيًا
حامد العمران

تنازل الشباب عن صدارة دوري 
الدمج لكرة اليد ساعتني فقط لصالح 
الفحيحيل واس���تعادها بسرعة بعد 
فوزه على اجلهراء 32�27 )الش���وط 
االول 18� 14( في اللقاء الذي جرى امس 
االول على صالة الشهيد فهد االحمد في 
الدعية، وبذلك تصدر الشباب برصيد 
13 نقط���ة تاركا الوصافة للفحيحيل 
صاحب 12 نقطة، فيما بقي اجلهراء 

على رصيده السابق 5 نقاط.
وقد قاد الشباب للفوز صانع ألعابه 
علي البلوشي الذي كان محور اجلانب 
التكتيك����ي ووزع االدوار على زمالئه 
بالتس����اوي وجنح س����عد احليدري 
ف����ي التصويب اخلارجي ولعب عمار 
الرامزي على فترات وجنح في اداء الدور 
املنوط به وشكل اجلناحان مبارك الزيد 
ويوسف الشاهني جبهة من الطرفني 
فتحت الوسط لالعبي اخلط اخللفي فيما 
تأثر اجلهراء بغياب االشقاء ابناء مفرح 
ليلعب الفريق بالعب واحد فقط على 
دكة االحتياط ورغم ذلك كان اجلهراوي 

ندا ال يستهان به بفضل تألق عبداهلل 
احلجرف وجراح العنزي وبدر براك 
واحلارس فيصل البذالي. وفي اللقاء 
الثاني واصل اليرموك صحوته املتأخرة 
وحقق فوزه الثالث على التوالي وجاء 
هذه املرة على حساب التضامن 34 � 
31 ليرفع اليرموك رصيده الى 6 نقاط 
فيما بقي التضامن في املركز االخير 
دون رصي����د من النقاط. وتقام اليوم 
في ختام مباريات االس����بوع السابع 
مباراة واحدة جتمع الصليبخات مع 
النصر ورصي����د الفريقني )6 نقاط( 
والفائز اليوم مولود فيما اخلاسر مفقود 
وستتضاءل فرصته في املنافسة على 
التأهل الى الدوري املمتاز، وسيغيب 
عن العنابي فيص����ل واصل لاليقاف 
فيما سيغيب عن الصليبخات لنفس 

السبب مشاري طه.
وفي مباراة األمس تغلب الساملية 
على خيطان 27-23 )الشوط األول( 
وبذلك رفع الس����ماوي رصيده الى 12 
نقطة فيما بقي خيطان في القاع دون 

علي البلوشي قاد الشباب للفوز على اجلهراءرصيد من النقاط.

في المؤتمر الصحافي للمدربين الذي عقدته مارينا إف إم

كابو: وليد وروجيريو يسببان لي أرقاً
عبدالعزيز جاسم

قال م����درب العربي البرازيلي 
مارس����يلو كابو ان����ه يفكر جيدا 
في ايجاد طريقة إليقاف جناحي 
الكوي����ت اخلطيري����ن وليد علي 
والبرازيلي روجيريو فهما يسببان 
له أرقا قبل مواجهة اليوم، خاصة 
ان االبيض متكن من تسجيل 10 

اهداف في آخر مباراتني له. 
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد عص����ر أمس في إذاعة 
»املارين����ا إف إم« الذي جمع بني 
م����درب العرب����ي البرازيلي كابو 
ومس����اعد مدرب الكويت املغربي 
رضوان حجري اضافة إلى املهاجم 
حسني املوسوي واحمد الصبيح، 
وذلك قب����ل مواجهتهما اليوم في 
الدوري. واض����اف كابو أن هناك 
مش����كلة تواجهه وه����ي جتهيز 
الالعب����ني من مب����اراة إلى اخرى 
الس����يما ان هناك مباراة تقام كل 
3 ايام، اضافة إلى جتهيز العبي 
املنتخب الذين لم يش����تركوا في 

املباريات الرسمية مع االزرق. 
وبني انه يلعب بطريقة 3-3-4 

يدرك����ون املس����ؤولية جي����دا، 
وسيظهرون مبستواهم احلقيقي 

للمحافظة على الصدارة. 
ومتنى حجري أن يظهر محترفو 
األبيض جيدا خاصة األردني حسن 
عبدالفتاح والكاميروني دانيال، 
الفتا الى ان املنافسة صعبة حاليا 
بسبب وجود 3 فرق تنافس على 

الصدارة. 
ان  وقال حس����ني املوس����وي 
األخضر اس����تعد جي����دا ودخل 
في معسكر اس����تعدادا للمواجهة 
ملواصلة الصدارة، مشيرا إلى انه 
لم يس����جل في اجلوالت املاضية 
بسبب اإلصابة وتراجع مستواه 
وزيادة وزنه والس����بب معروف 

وهو توقف الدوري. 
وأكد أحمد الصبيح أن االبيض 
عازم على الفوز وحتقيق ال� 3 نقاط 
بالرغم من انه س����يواجه العربي 
زعيم األندية الذي تطور مستواه 
كثيرا عن املواسم املاضية، الفتا 
إلى أنه لم يش����ترك في املباريات 
الس����ابقة بسبب تعرضه إلصابة 

لكنه اآلن بات جاهزا.

وهو بحاجة إلى مهاجمني اكثر لذلك 
فضل التعاقد مع املغربي عبداملجيد 
اجليالني والبرازيلي جوني بدال 
من ظهير أمين لوجود فهد الفرحان 
الذي يجيد اللعب في هذا املركز كما 
ان عبداهلل الشمالي حاليا يؤدي 

هذا الدور بامتياز.
وأش����ار كابو إلى ان مواجهة 
الكويت صعبة وحتتاج إلى تركيز، 
معربا عن سعادته الرتفاع املستوى 
التصاعدي لفريقه ومبا قدمه في 

اجلوالت املاضية.

من جانبه قال مس����اعد مدرب 
الكويت رضوان حجري ان املباراة 
ستكون بني فريقني لديهما تاريخ 
كبي����ر وش����عبية كبي����رة لذلك 
س����يحرصان على حتقيق الفوز، 
مش����يرا إلى ان العب����ي االبيض 

)متين غوزال(مارسيلو كابو وحسني املوسوي ورضوان حاجري واحمد الصبيح خالل املؤمتر الصحافي


